
                   

 

 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลบางสน 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕5 

………………………………. 

 

             ด้วยสภาเทศบาลต าบลบางสนได้จัดท ารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัย

วิสามัญ สมัยที่ ๑  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒7 กันยายน  ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ

สภาเทศบาลต าบลบางสนได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

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

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕6 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕๕6 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลต าบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบาง

สน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2555 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕6   

 

 

 

         (นายอรุณ  กุลศักดิ์) 

          ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 
สมัยวสิามัญ สมยัที่ 1 (ครั้งที ่1) ประจ าป ีพ.ศ. 2556 

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

 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

อ าเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร     
 

 

 

 

 

งานกิจการสภา 

ส านักปลัดเทศบาล 

โทรศัพท ์0 7759 1003 

โทรสาร 0 7759 1003 ตอ่ 107 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วันพฤหัสบดีที่  27  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕    เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน   อ าเภอปะทวิ   จังหวัดชุมพร 

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

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง  ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบ   

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมยัสามัญ สมัยที ่3  คร้ังที่ 2 ประจ าป ี 

        พ.ศ.  2555 เมื่อวันที ่17  สิงหาคม 2555 

ระเบียบวาระที่  3   ญัตติ เรื่องขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  

         จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

       3.1 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจ่ายสารเคมี  จ านวน 6 เครื่อง  

             งบประมาณตั้งไว้ 60,000 บาท (โอนเพิ่มอีก 21,000  บาท) 

       3.2 รายการจัดซื้อครุภณัฑเ์ครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  จ านวน 3 เครื่อง  

             งบประมาณตั้งไว้ 33,000 บาท (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่) 

                           3.3 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนล่อน จ านวน 1 ชุด  

             งบประมาณตั้งไว ้6,000 บาท (โอนตัง้จ่ายรายการใหม่) 

ระเบียบวาระที่ 4   ญัตต ิเรื่องรายงานขออนุมัติกนัเงนิงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

        จ านวน 10 โครงการ ดังนี้  

                4.1  โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลบา้นหน้าทับ หมู่ที่ ๑ งบประมาณตัง้ไว้ 244,000 บาท 

                4.2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแหลมยาง หมู่ที่ 8 งบประมาณตัง้ไว้ 280,000 บาท 

                           4.3 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางผวิจราจรเคปซลี สายคอกม้า – ทุ่งเป้ง   

 หมู่ที ่8 งบประมาณตัง้ไว ้750,000 บาท 

                          4.4  โครงการกอ่สรา้งถนนผิวจราจรคอนกรีตเสรมิเหล็กสายจันทรห์ย่อม  หมู่ที ่4  

 งบประมาณตั้งไว้ 702,000 บาท (อยู่ระหวา่งรอผู้รับเหมาท าสัญญา) 

                          4.5 โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางผิวจราจรเคปซลี สายบ้านล่าง ซอย 1  หมู่ที่ 5  

งบประมาณตั้งไว ้750,000 บาท (อยู่ระหว่างรอผู้รับเหมาท าสัญญา) 

                          4.6 รายการจัดซือ้ครุภัณฑเ์ครื่องเช่ือมพลาสติก จ านวน 1 เครื่อง  

                                 งบประมาณตัง้ไว้ 25,000 บาท 

    4.7 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองจ่ายสารเคมี จ านวน 6 เครื่อง  

            งบประมาณตั้งไว ้81,000 บาท 

    4.8 รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง  จ านวน 3 เครื่อง  

           งบประมาณตั้งไว้ 33,000 บาท  
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     4.9 รายการจัดซื้อครุภณัฑเ์ทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนล่อน จ านวน 1 ชุด  

            งบประมาณตั้งไว ้6,000 บาท 

     4.10โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 3 แห่ง หมู่ที ่1,4 และ 5 

   งบประมาณตั้งไว ้199,500 บาท (สัญญาจา้งเลขที ่3/2554 ลว. 7 กันยายน 2554) 

ระเบียบวาระที่  ๕ ญัตติอื่นๆ  (ถ้าม)ี  

  ........................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทกึรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2555 

วันพฤหัสบดีที่ 27  เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

ผู้มาประชุม 

 1. นายอรุณ        กุลศักดิ์  ต าแหนง่  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 2. นายนฤภัย      สมบัตพิิบูลย์ ต าแหนง่ รองประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 3. นายวีรวรรณ   เวทยายงค์  ต าแหนง่ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 4. นายสุระพล    ภัยวิมุติ ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 5. นายสุนทร        ไผยา  ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 6. นายสุทิน     อนิทะเสม ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 7. นายอนุชา     ศิลปเสวตร ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 8. นายนิกร          พรหมวิรัตน์ ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 9. นายสุเทพ        สอนวิลัย ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 10. นายอุดมศักดิ์  พลพิชัย ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 11. นายโสพิศ     จีวระศริิ ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 12. นางรจนา     โพธิ์สุวรรณ ต าแหนง่ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

   - ไม่มี - 

 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายอ านาจ       ทองหญีต ต าแหนง่ นายกเทศมนตรีต าบลบางสน 

 2. นายวงศ์อุทัย     พรหมวิรัตน์ ต าแหนง่ รองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน 

 3. นายนพนันท์     จันทร์ปะทิว  ต าแหนง่  รองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน 

 4. นายประสทิธิ์     คณิต ต าแหนง่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลบางสน 

5. นางสาวพัชรี     แก้วกรูด ต าแหนง่ เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลบางสน 

6. นายปิยะ          บุญนรากร ต าแหนง่ ปลัดเทศบาล 

7.นางสาวศิริวรรณ อามานนท์ ต าแหนง่ บุคลากร 

 

 

/เปิดการประชุม... 
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เปิดการประชุม เวลา 13.30 น. 

เลขานุการสภาฯ  เมื่อที่ประชุมพร้อม ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรยั

และกลา่วเปดิการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุม                                                             

ประธานสภาฯ   สวัสดีครับ ท่านนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกฯ  

เลขานุการนายกฯ และเพื่อนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสนทุกท่าน  วันนี้เป็นการประชมุ

สภาเทศบาลต าบลบางสน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ..ศ. 2555    เมื่อที่

ประชุมพร้อม และครบองค์ประชุม ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมต่อไป   ผมขอ

เชิญเลขานุการสภาอา่นประกาศอ าเภอปะทิว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบาง

สน สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมทราบ ขอเชิญเลขานุการ

สภาเทศบาล  ครับ 

เลขานุการสภาฯ   ประกาศอ าเภอปะทิวเรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยวิสามัญ  

สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2555 ดว้ยเทศบาลต าบลบางสนมคีวามประสงค์ขอเปิดสภา

เทศบาลต าบลบางสน สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2555 เพื่อพิจารณากัน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปตัง้จ่ายรายการใหม่ ตัง้แตวั่นที่ 27 กันยายน 

2555 ถึงวันที่ 11  ตุลาคม 2555  

อ าเภอปะทิว พจิารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายใน

การพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และโอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปตัง้จ่ายรายการใหม่ ของ

เทศบาลต าบลบางสน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความนับมาตรา 26 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิถงึปัจจุบัน ประกอบค าสั่ง 

จังหวัดชุมพร ที่ 2475/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 เรื่องมอบอ านาจให้

รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหนา้สว่นราชการและนายอ าเภอ ปฏบิัตริาชการแทนผู้ว่า

ราชการจังหวัด จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ. 2555 ตัง้แต่วันที่ 27 กนัยายน 2555 เป็นต้นไป โดยมกี าหนดไม่เกิน

สบิหา้วัน ประกาศ  ณ  วันที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2555  ลงนามโดย นายประสทิธิ์ 

ฟักอุดม  นายอ าเภอปะทิว ปฎบิัตริาชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   

ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศอ าเภอปะทิว เรื่อง เรียกประชุมสภา 

เทศบาลต าบลบางสน  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ.  2555 ให้สมาชิกสภา

เทศบาลฯ   ผู้ทรงเกียรตไิด้รับทราบแล้ว  ต่อไปผมขอเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุม 

             

/ระเบียบวาระที่  1...   
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ ในระเบียบวาระนีไ้ม่มี 

ฉะนัน้  ระเบียบวาระนีข้อใหผ้่านไป  

ที่ประชุม   -  รับทราบ – 

 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  รับรองรายงานผลการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  

                         ประจ าปี พ.ศ. 2555    เมื่อวันที่ 17  สิงหาคม  2555  (ครั้งที่ผ่านมา) 

ประธานสภาฯ  ขอใหท้่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้

จัดส่งใหแ้ล้ว ทา่นใดมีความประสงคจ์ะแก้ไขหรือเพิ่มเติม รายงานหรือไม ่ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ  หากไมม่ี ขอมติที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย

สามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2555 

ที่ประชุม   - มีมติรับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์  จ านวน 12 เสียง- 

ระเบียบวาระที่  3  ญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ประธานสภา ฯ                 ญัตตเิรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ ครับ 

นายกเทศมนตรี   ตามที่เทศบาลต าบลบางสนไดป้ระกาศใช้เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

     ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ไปแล้วนั้น   เทศบาลต าบลบางสนมีความจ าเป็นต้อง 

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดคา่ครุภัณฑท์ี่ดินและส่ิงก่อสร้าง   ซึ่งเป็นอ านาจ

อนุมัตขิองสภาเทศบาล  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อโอน

ไปตัง้จ่ายรายการใหม ่ดังนี้ 

รายการที่ 1  โอนงบประมาณเพิ่มเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจ่ายสารเคมี   

จ านวน 6 เครื่อง  งบประมาณเดิมตั้งไว้  60,000  บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อ 

/บ ารุงหรือ... 
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บ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑแ์ละค่า

บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นและค่าบ ารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์   ตัง้ไว้  600,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนขออนุมัติ 

484,590 บาท  ขอโอนลด 21,000 บาท  งบประมาณหลังอนุมัติ 463,590 บาท  

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ดา้นเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่า

ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพื่อจัดซื้อ

เครื่องจ่ายสารเคม ี จ านวน 6 เครื่อง  งบประมาณตัง้ไว้ก่อนขออนุมัติโอนงบประมาณ  

60,000 บาท  เนื่องจากงบประมาณไม่พอจ่าย จึงขอโอนเพิ่ม 21,000 บาท 

งบประมาณหลังอนุมัติ 81,000 บาท  ตามราคาท้องถิ่นเนื่องจากเกณฑร์าคากลางและ

มาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณไมไ่ดก้ าหนดไว้ 

เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 4  

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ

โอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม ่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. เนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดต้ัง้

งบประมาณจัดซือ้เครื่องจ่ายสารเคมี จ านวน 6 เครื่อง โดยตัง้งบประมาณไว้ 60,000 

บาท ซึ่งเมื่อด าเนนิการสอบราคา ปรากฎว่า ไม่สามารถจัดซือ้ได้ เนื่องจากราคาใน

ท้องตลาดเพิ่ม ขึน้ จากเครื่องละ 10,000 บาท เป็นเครื่องละ 13,500 บาท ดังนั้น

เพื่อให้สามารถด าเนนิการจัดหาเครื่องจ่ายสารเคมใีนการใช้งานกับระบบประปาได้ จึงเห็น

ควรโอนงบประมาณเพิ่ม จ านวน 21,000 บาท เมื่อรวมกับงบประมาณที่ต้ังไว้เดิม 

60,000 บาท เป็นว่างบประมาณที่จ่ายในการนี้เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 81,000 บาท  

รายการที่ 2 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ า 

แบบหอยโข่ง จ านวน 3 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 33,000 บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อ

บ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑแ์ละค่า

บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นและค่าบ ารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น โต๊ะ เก้าอี้  

/เครื่องคอมพิวเตอร์...       
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เครื่องคอมพิวเตอร์  ตัง้ไว้  600,000 บาท งบประมาณคงเหลอืก่อนขออนุมัต ิ

463,590 บาท ขอโอนลด 33,000 บาท  งบประมาณหลังอนุมัติ 430,590 บาท   

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ดา้นเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่า

ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑก์ารเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบ

หอยโข่ง  จ านวน 3 เครื่อง โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

  1. เป็นเครื่องสบูน า้แบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 

2. ขนาดท่อส่งไมน่้อยกว่า 2 น้ิว (50 มลิลิเมตร) 

3. ปริมาณน า้ที่สูบได้ไม่น้อยกว่า 450 ลติรตอ่นาทีหรือประมาณ 120   

   แกลลอน  (อเมริกัน) ตอ่นาที 

4. สง่น า้ได้สูงไม่ต่ ากว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 

5. อุปกรณป์ระกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด 

    พร้อมที่จะใช้งานได้ 

งบประมาณรายการนี้ไมไ่ด้ต้ังจ่ายไว้ จึงขอโอนตัง้จ่ายรายการใหม่ 33,000 

บาท ตามเกณฑร์าคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณก าหนดไว้  

เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 4  

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ

โอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม ่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. เนื่องจากปัจจุบันเครื่องสูบน้ าของเทศบาลต าบลบางสนที่มีอยู่มีสภาพไม่เหมาะสมกับ

การใช้ ต้องซ่อมแซมบ่อยจากการใช้งานหนักและมจี านวนไมเ่พียงพอต่อการใช้งานจึงมี

ความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องสูบน้ าให้เพียงพอในการใช้งาน และรองรับปัญหาเครื่องสูบน้ า

เก่าช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ แต่เนื่องจากเทศบาลไมไ่ด้ตัง้

งบประมาณไว้ จึงเห็นควรโอนงบประมาณเพื่อตัง้จ่ายรายการใหม่  

รายการที่ 3  โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เทปวัดระยะทางเหลก็ 

เคลือบไนล่อน จ านวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 6,000 บาท  

โอนลด 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อ

บ ารุงหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑแ์ละค่า 

/บ ารุงรักษา... 
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บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นและค่าบ ารุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัง้ไว้  600,000 บาท งบประมาณคงเหลอืก่อนขออนุมัต ิ430,590 

บาท ขอโอนลด  6,000 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังอนุมัติ 424,590 บาท 

โอนเพิ่ม 

กองช่างเทศบาล  ดา้นบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงาน

ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทครุภัณฑ์

ส ารวจ เพื่อจัดซือ้เทปวัดระยะทางเหล็กเคลือบไนลอ่น จ านวน 1 ชุด มรีายละเอียด ดังนี้ 

1. สายเทปท าด้วยวัสดุเหล็กเคลอืบดว้ยไนลอ่น  

2. เทปมคีวามยาวไม่นอ้ยกว่า 50 เมตร 

2. มตีัวเลขบอกทุกระยะ 1 เซนติเมตรและขีดแบ่งยอ่ยทุกๆ 1 มลิลิเมตร 

3. หนา้กว้างของเส้นเทปไม่เกิน 10 มลิลเิมตรและหนา 0.5 มลิลิเมตร 

4. มดีา้มจับและที่หมุนม้วนเทปและโครงป้องกันเส้นเทป 

งบประมาณรายการนี้ไมไ่ด้ต้ังจ่ายไว้ จึงขอโอนต้ังจ่ายรายการใหม ่6,000 บาท

ตามขนาดและราคาท้องถิ่นเนื่องจากเกณฑร์าคากลางและมาตรฐานครุภัณฑ์ ส านัก

งบประมาณไมไ่ดก้ าหนดไว้  

เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 4  

การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน

หมวดค่าครุภัณฑ ์ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ

โอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม ่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. เนื่องจากปัจจุบันเทปวัดระยะทางของเทศบาลต าบลบางสนที่มีอยู่มีสภาพช ารุดไม่

เหมาะสมกับการใช้ จากการใช้งานหนักและใช้มาระยะเวลานานจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหา

เทปวัดระยะทางใหม่ ทดแทนของเดมิที่ชุดรุด ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ แต่

เนื่องจากเทศบาลไมไ่ดต้ั้งงบประมาณไว้ จึงเห็นควรโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่ 

ประธานสภาฯ   ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม   - ไม่มี- 

ประธานสภาฯ    เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับตอ่ไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

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

งดออกเสียง จ านวน 1  เสยีง- 

ประธานสภาฯ          ฉะนัน้  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแหง่นี้เห็นชอบตามญัตติขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่นายกเทศมนตรีต าบล 

บางสนเสนอ 

  

ระเบียบวาระที่  4  ญัตติ เรื่องรายงานขออนุมัติกันเงนิงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

ประธานสภาฯ                 ญัตตเิรื่องรายงานขออนุมัติกันเงนิงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555 ขอใหเ้ลขานุการสภาฯ ชีแ้จงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เชิญครับ 

เลขานุการสภาฯ              ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเกบ็รักษาเงนิและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

ข้อ 57   “กรณีที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นไดก้่อหนี้ผูกพันไวก้่อนสิ้นปี โดย

สั่งซือ้หรือส่ังจ้างหรือการเช่าทรัพย์สิน ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไมท่ันสิ้นปี 

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงนิไว้เบิกในปีถัดไปไดอ้กีไม่เกนิระยะเวลาหนึ่งปี 

หากด าเนินการตามวรรคหนึ่งไมแ่ล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตอ่สภา

ท้องถิ่นไดอ้กีไมเ่กินหกเดือน 

ข้อ 59   “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดคา่ครุภัณฑท์ี่ดนิและสิ่งก่อสร้าง ยังมไิด้ก่อ

หนี้ผูกพันแต่มคีวามจ าเป็นจะตอ้งใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอกี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานขออนุมัติกันเงนิต่อสภาท้องถิ่นไดอ้กีไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนนิการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน

วรรคหนึ่งให้ขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นหรือกรณีมี

ความจ าเป็นตอ้งแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลา

เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกนิอีกหนึ่งปีตอ่สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  

กรณเีมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่

ด าเนินการหรือมีเงนิเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนน้ันตกเป็นเงินสะสม 

ประธานสภา ฯ                 ล าดับตอ่ไป   ขอเชญินายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอญัตติ ครับ 

นายกเทศมนตรี   ตามที่เทศบาลต าบลบางสนไดป้ระกาศใช้เทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2555  ไปแล้วนั้น   เทศบาลต าบลบางสนมคีวามจ าเป็นต้อง 

/ขออนุมัติกัน... 
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ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย  หมวดคา่ครุภัณฑท์ี่ดนิและส่ิงกอ่สร้าง   ซึ่งเป็น

อ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงนิงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมหีลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 หลักการ 

      ขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จ านวน 10 โครงการ 

ดังนี้ 

1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนา้ทับ หมูท่ี่ 1  งบประมาณตัง้ไว้ 244,000 บาท 

2.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านแหลมยางหมูท่ี่ 8 งบประมาณตัง้ไว้ 280,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายคอกมา้ – ทุ่งเป้ง  หมูท่ี่ 6  

    งบประมาณตัง้ไว้ 750,000 บาท (อยู่ระหว่างขายซองสอบราคา) 

4. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายจันทร์หย่อม  หมู่ที่ 4  

    งบประมาณตัง้ไว้ 702,000 บาท (อยู่ระหว่างรอผู้รับเหมาท าสัญญา) 

5. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแคปซีล สายบ้านลา่ง ซอย 1  หมูท่ี่ 5  

    งบประมาณตัง้ไว้ 750,000 บาท (อยู่ระหว่างรอผู้รับเหมาท าสัญญา) 

6. รายการจัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องเชื่อมพลาสติก จ านวน 1 เครื่อง  

    งบประมาณตัง้ไว้ 25,000 บาท 

7. รายการจัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องจ่ายสารเคม ี จ านวน 6 เครื่อง 

    งบประมาณตัง้ไว้ 81,000 บาท 

 8. รายการจัดซื้อครุภัณฑเ์ครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง  จ านวน 3 เครื่อง  

               งบประมาณตัง้ไว้ 33,000 บาท  

9. รายการจัดซื้อครุภัณฑเ์ทปวัดระยะทางเหล็กเคลอืบไนล่อน จ านวน 1 ชุด  

               งบประมาณตัง้ไว้ 6,000 บาท 

 10.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน 3 แห่ง หมูท่ี่ 1,4 และ 5 

      งบประมาณตัง้ไว้ 199,500 บาท (สัญญาจ้างเลขที่ 3/2554 ลงวันที่ 7  

    กันยายน  2554)  

  เหตุผล 

1. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน     

การฝาก เงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น  พ.ศ. 

2547    แก้ไขเพิ่มเตมิถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ข้อ 57 และ 59    

2. เนื่องจากรายไดท้ี่เทศบาลต าบลบางสนไดร้ับการจัดสรรมาช้าซึ่งไดร้ับใกลส้ิ้น

ปีงบประมาณ ท าให้เทศบาลด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไมท่ัน  

3. รายการที่ 1 ขุดไมไ่ด้ เนื่องจากมนี้ าเค็มเข้าสูร่ะบบ และรายการที่ 2 มีการขุดเจาะไป 

/แล้ว  จึง... 
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แลว้  จึงขออนุมัติกันเงินไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามระเบียบฯ ข้อ 59 วรรคสอง 

4. รายการที่ 3 อยู่ระหว่างการจัดซือ้จัดจ้าง (ขายซองสอบราคา) จึงขออนุมัติกันเงินไว้

ตาม ระเบียบฯ ข้อ 59 วรรคแรก 

5. รายการที่ 4 และ 5 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง (รอผู้รับเหมาเข้าท าสัญญา)  

    จึงขออนมุัตกิันเงินไว้ตามระเบียบฯ ข้อ 59 วรรคแรก 

6. รายการที่ 6 หาซือ้ไมไ่ด้ตามท้องถิ่นต้องสอบถามไปยังจังหวัดอื่นท าให้ล่าช้าต่อการ 

จัดซือ้แต่มคีวามจ าเป็นต้องใช้งานจึงขออนุมัติกันเงินไว้ตามระเบียบฯข้อ 59 วรรคแรก 

7. รายการที่ 7 ราคาตามท้องตลาดเพิ่มขึน้งบประมาณที่ตั้งไว้เดิมไม่สามารถจัดซื้อได้แต่

มีความจ าเป็นต้องใช้งาน จึงขออนุมัตสิภาเทศบาลโอนงบประมาณเพิ่มก่อนจึงขออนุมัติกัน

เงินไว้ตามระเบียบฯ ข้อ 59  วรรคแรก 

8. รายการที่ 8 และ 9 ไมไ่ด้ตัง้งบประมาณไว้แต่มคีวามจ าเป็นตอ้งใช้งาน จึงขออนุมัติ

สภาเทศบาลโอนงบประมาณตัง้จ่ายรายการใหมก่่อน  จึงขออนุมัตกิันเงินไว้ตามระเบียบฯ  

ข้อ 59 วรรคแรก 

9. รายการที่ 10  เนื่องจากผู้รับเหมายังไม่ด าเนินการเสร็จสิ้น จึงขอขยายเวลาเบิก 

 จ่ายเงินต่อสภาเทศบาลไปอีกไมเ่กินหกเดอืน ตามระเบียบฯ ข้อ 57 วรรคสอง 

ประธานสภาฯ   ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม                      - ไม่มี- 

ประธานสภาฯ    เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว ในล าดับตอ่ไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า   

สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบตามญัตติขออนุมัติกันเงนิงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

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

งดออกเสียง จ านวน 1  เสยีง- 

ประธานสภาฯ          ฉะนัน้ จึงสรุปไดว่้าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งน้ีเห็นชอบตามญัตติขออนุมัติกัน

เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่นายกเทศมนตรีต าบลบางสนเสนอ  

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 5...     
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ระเบียบวาระที่ 5    อื่น  ๆ   

ประธานสภาฯ                 ท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใด เชิญครับ                                  

เลขานุการสภาฯ   ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน  

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 

ที่ประชุม  - ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 

ประจ าปี พ.ศ.  2556  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป โดยมีก าหนด

ไม่เกิน 30 วัน- 

นายอุดมศักดิ์ พลพิชัย  สอบถามเรื่องถนนทางข้ามรถไฟบ้านคอกม้า ท าไมท าไม่ได ้ขอใหไ้ป   

(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประธานสภาฯ                 เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ 

นายกเทศมนตรีฯ  ข้อกฎหมายยังไมช่ัดเจน ต้องไปปรึกษาหารือก่อน จะรายงานให้ทราบในโอกาส

ตอ่ไป  

นายอนุชา ศิลปเสวตร  สอบถามเรื่องโครงการศึกษาดูงานของเทศบาล 

(สมาชิกสภาเทศบาลฯ) 

ประธานสภาฯ                 เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ 

นายกเทศมนตรีฯ  เชิญเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบโครงการชีแ้จงตอ่ที่ประชุม  

น.ส.ศิริวรรณ อามานนท์  โครงการมวัีตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน

เจ้าหนา้ที่ในการปฏบิัตงิาน เหตุที่โครงการช้าเน่ืองจากได้โอนงบประมาณไปท าโครงการ

ที่จ าเป็นเร่งดว่นกอ่น เมื่องบประมาณมเีพียงพอจึงได้ขออนุมัตโิครงการและพิจารณา

โอนงบประมาณเพิ่ม โครงการนีไ้ม่สามารถให้ผู้ที่ไมเ่กี่ยวข้องไปได ้หากสมาชิกไมไ่ป ก็

สามารถขออนุมัติไปเฉพาะผู้บริหาร พนักงานได้  

นายอุดมศักดิ์ พลพิชัย  เห็นด้วยกับโครงการนี้ ใครที่จะไปให้แจ้งชื่อกับผู้รบัผิดชอบโครงการ  

(สมาชิกสภาเทศบาลฯ)  

ประธานสภาฯ                 ท่านนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นให้ 

ที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบอกีหรอืไม ่เชิญครับ                                  

นายกเทศมนตรีฯ  มเีรื่องที่จะแจ้งใหท้ราบ ดังนี้ เรื่องแรกเรือประมงปลากะตักเข้ามารุกล้ าเขต

ประมงชายฝั่ง ซึ่งสามารถด าเนนิการได้แต่ทอ้งถิ่นก็กันแนวเขตไว้แลว้ ขอใหป้ระสานกับ

ท้องที่เพื่อน าเรือไปไว้ที่บ้านแหลมยาง อีกเรื่องตอนนี้ศูนย์วิจัยประมงชุมพรตรวจสอบ 

/คุณภาพน้ า... 
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คุณภาพน้ าเพราะมีปลาตายจ านวนมาก รอผลการตรวจสอบอยูค่รับ  

ประธานสภาฯ  เมื่อไมม่ผีู้ใดเพิ่มเติมแล้ว  ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสน สมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2555  

ปิดการประชุม  เวลา 15.30 น. 

…………………………… 

 

(ลงชื่อ)      -วีรวรรณ เวทยายงค์-       ผู้บันทึกรายงานการประชุม

               (นายวีรวรรณ เวทยายงค์) 

             ต าแหนง่  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบางสน                                                          

    

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกลา่วแล้ว 

เมื่อวันที่ 1  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556 ปรากฏข้อความตามที่ประชุม จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

(ลงชื่อ)     -นกิร  พรหมวิรัตน์-   กรรมการ          

           (นายนกิร  พรหมวิรัตน์) 

ต าแหนง่  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

(ลงชื่อ)   -อนุชา  ศลิปะเสวตร-   กรรมการ         

          (นายอนุชา  ศิลปเสวตร) 

ต าแหนง่  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

 (ลงชื่อ)      -รจนา โพธิ์สุวรรณ- กรรมการ           

             (นางรจนา  โพธิ์สุวรรณ) 

 ต าแหนง่  สมาชกิสภาเทศบาลต าบลบางสน 

 

   มติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบางสนไดร้ับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ในการประชุม

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

เมื่อวันที่ 8  เดอืนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  

    

                    (ลงชื่อ)        -อรุณ  กุลศักดิ์-           ผู้รับรองรายงานการประชุม

            (นายอรุณ  กุลศักดิ์) 

                                  ประธานสภาเทศบาลต าบลบางสน                                                    

   


