
 
  

 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 
………………………………. 

 
             ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางสนได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 
2 ครั้งที่ 2 ประจำปี  พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที่ 28  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสภาเทศบาล
ตำบลบางสนได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที่ 28  เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕63 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕63  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63   
                                                                          

                                                                            

         (นางรจนา  โพธิสุวรรณ) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                   

 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
สมัยสามัญ สมัยที ่2 (ครัง้ที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันศุกร์ที่ 28 เดือนสิงหาคม 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 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 

วันอังคารที่  27  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  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 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 
                         เม่ือวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  (ครั้งท่ีผ่านมา) 

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมซึ่งได้จัด 
ประธานสภาฯ ให้แล้ว ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานหรือไม่ขอเชิญ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นางรจนา โพธิสุวรรณ  หากไม่ม ีขอมตทิี่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจำปี  พ.ศ. 2563 

ที่ประชุม   -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์- 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลบางสน วาระท่ี 2 (ขั้นการแปรญัตติ) 

นางรจนา โพธิสุวรรณ                ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2564 ( พิจารณาในวาระท่ี 2 ขั้นการแปรญัตติ) ขอชี้แจงข้อกฎหมายค่ะ 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลดรายจ่าย 
หรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่น 
เดียวกับการเสนอญัตติ (อย่างน้อยสองคน) คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อ 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตาม ข้อ 45 วรรคสาม 

/(ยี่สิบสี่... 
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 (ยี่สิบสี่ชั่วโมง) และข้อ 49 วรรคหนึ่ง (ตามท่ีสภาท้องถิ่นกำหนด)  
ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง

ความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 

ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภา 

ท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ 50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น

ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น  รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้น
เป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติ
ด้วย  และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนวันประชุมพิจารณา  เว้นแต่กรณีต้องประชุมพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ  เกี่ยวกับรายงานนั้น 

ที่ประชุม   - รับทราบ -        

นางรจนา โพธิสุวรรณ  ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติตามที่สภาแห่งนี้ได้มอบหมายในการ 
ประธานสภาฯ แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในการประชุม

เทศบาลครั้งที่ผ่านมา  เชิญ สท.ณรงค์ เจริญเพ็ง ค่ะ 

นายณรงค์  เจริญเพ็ง             กราบเรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกเทศบาลตำบลบางสน  คณะผู้บริหารทุกท่าน 
ประธานแปรญัตติฯ รวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จากการประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อครั้งที่ผ่านมา  เรื่อง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทางท่ีประชุมแห่งนี้ได้ตั้ง
กรรมการแปรญัตติฯ จำนวน 5 ท่าน  และทางคณะกรรมการแปรญัตติฯได้มอบหมายให้ผม
เป็นประธานกรรมการแปรญัตติฯ  ซึ่งสภาเทศบาลฯได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ 
จำนวน 3 วันระหว่างวันที่ 17 – 19  สิงหาคม  2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. และ
กำหนดระยะเวลาแปรญัตติฯ จำนวน 1 วัน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30  น. 
ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนนั้น ทั้งนี้ ปรากฎว่าไม่มีสมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะ
ยื่นคำแปรญัตติฯ จึงได้ข้อสรุปการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

       ชื่อเทศบัญญติั ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
    หลักการและเหตุผล  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 
             เทศบาลตำบลบางสน ดังนี้ 

/ข้อ 1... 
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    ข้อ 1 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
    ข้อ 2 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ  ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 

ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ตั้งจ่าย 
       เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,735,000 บาท  ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มี 
       การแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 

    ข้อ 4 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
ข้อ 5 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
ข้อ 6 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
ข้อ 7 ไม่มีผู้ขอแปรญัตติ   ไม่มีการแก้ไข คงตามร่างเดิมไว้ 
ดังนั้นทีป่ระชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี                   
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบางสน จึงเรียนมาให้ที่ประชุม 
สภาเทศบาลตำบลบางสนทราบ 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ       ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงมานั้น ท่านสมาชิกทุกท่านก็คงทราบมา 
ประธานสภาฯ บ้างแล้วตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านก่อนหน้า 

นี้แล้ว ลำดับต่อไป ขอให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญคะ 

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
เลขานุการสภาฯ           แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 51 “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะ 
ที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติเป็นอย่างอ่ืนถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการ 
แก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีกถ้าข้อความ 
ในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้
ส่งปัญหานั้นไปให้คณะ กรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้  โดย
ไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้
ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้อง 
ถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงาน
การพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็น
การด่วน ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้
เท่านั้น” 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ        ในลำดับต่อไปเราจะมาพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ว่าที่ประชุมสภาฯเห็นด้วย 
ประธานสภาฯ  กับมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ยืนตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
                               งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เสนอโดยนายกเทศมนตรีตำบลบางสน 

ดิฉันขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วาระท่ี 2  โปรดยกมือ 

/ทีป่ระชุม... 



-5- 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ   จำนวน  11  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2564 วาระท่ี 2  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียง กับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2564 วาระท่ี 2  โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง- 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ        ฉะนั้น  จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติที่ 
ประธานสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ  

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ในวาระท่ี 3 การตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ               ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2564  วาระท่ี 3 ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง  เชิญครับ 

นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ           ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   
เลขานุการสภาฯ  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
                          ข้อ 52   “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ 

ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ      ในลำดับต่อไป ขอมติจากสมาชิกสภาเทศบาลว่า  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
ประธานสภาฯ เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ตราเป็นเทศ

บัญญัติประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                         -เห็นชอบ  จำนวน   11  เสียง-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2564   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -ไม่เห็นชอบ จำนวน -  เสียง- 

นางรจนา โพธิสุวรรณ               มีสมาชิกท่านใดงดออกเสียงให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ  งบประมาณ  พ.ศ. 2564   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม                        -งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง- 

นางรจนา  โพธิสุวรรณ      สรุปเป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ           ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
เลขานุการสภาฯ           พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่าง 
                               เทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาลตำบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนาย 
                               อำเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่าง 
                               เทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืน ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่ 
                               วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะ 
                               เวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด เห็นชอบด้วยร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

ที่ประชุม               -รับทราบ-   

 

ระเบียบวาระท่ี 5    ญัตติ เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                         ตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เกษตร จำนวน 1 โครงการ   

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ   
ประธานสภาฯ  

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ  ตามท่ีเทศบาลตำบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปแล้วนั้น  เทศบาลตำบลบางสนมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายงบประมาณประจำปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาเทศบาลจึงขอเสนอญัตติการพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   จำนวน  1  โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้  

หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือโอนงบประมาณต้ัง
จ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครภุัณฑ์เกษตร จำนวน 1 โครงการ  โดยมี
รายละเอียด การโอนเพ่ิม – ลด ดังนี้ 
1.โอนเพิ่ม สำนักปลัดเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เกษตร โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงมา้ จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงใบมีดดันดินหน้า 
และเครื่องตัดหญ้า งบประมาณ 635,000 บาท 
1.1 โอนลด กองช่างเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายประชาอุทิศ หมู่ที่ 4  งบประมาณตั้งไว้ 784,000 บาท คงเหลือก่อนโอน 204,000 
บาท โอนครั้งนี้  204,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
1.2 โอนลด กองช่างเทศบาล แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหลังโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน หมู่ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ 827,000 บาท คงเหลอืก่อน
โอน 239,000 บาท โอนครั้งนี้  239,000 บาท คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
 

/1.3 โอนลด... 
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1.3 โอนลด กองช่างเทศบาล แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล
บ้านแหลมยาง (ทวีทรัพย์)  หมู่ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 570,000 บาท คงเหลือก่อนโอน   
172,000 บาท โอนครั้งนี้  172,000 บาท  คงเหลือหลังโอน  0 บาท 
1.4 โอนลด สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบดำเนินงาน 
หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า รายการ ค่าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท  
คงเหลือก่อนโอน   69,435.47 บาท โอนครั้งนี้  20,000 บาท คงเหลือหลังโอน  
49,435.47 บาท 

เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 4  การโอนและ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น 
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

2. เนื่องจากมีงบประมาณเหลือจ่ายโครงการ แต่มีความจำเป็นที่ต้องนำงบประมาณมาบริหาร
จัดการและบริการประชาชน เป็นการบริการสาธารณะ รักษาความสะอาดของชุมชน ให้มีความ
สะอาดเรียบร้อย จึงขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่  

ทีป่ระชุม    -รับทราบ-    

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม    -ไม่มี-   

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมือ่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในลำดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็น  
ประธานสภาฯ ชอบตามญัตติ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เกษตร โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรค
เตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลบาง
สนเสนอ 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 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 6    ญัตติ เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                         หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ จำนวน  1  โครงการ 

นางรจนา โพธิสุวรรณ     ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ คะ   
ประธานสภาฯ  

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ  ตามท่ีเทศบาลตำบลบางสนได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
นายกเทศมนตรีฯ งบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปแล้วนั้น  เทศบาลตำบลบางสนมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี หมวดเงินอุดหนุน  ซึ่งเป็นอำนาจอนุมัติของสภาเทศบาลจึงขอเสนอญัตติการ
พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   จำนวน  1  โครงการ 
โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี้  

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือโอนงบประมาณต้ัง
จ่ายรายการใหม่ หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 โครงการ  โดยมี
รายละเอียด การโอนเพ่ิม – ลด ดังนี้ 
1.โอนเพิ่ม สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน หมวดเงิน
อุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ  รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะตาม
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสน งบประมาณ 349,538.95 
บาท 
1.1 โอนลด สำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
เลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  300,000 บาท คงเหลือก่อนโอน   
300,000 บาท โอนครั้งนี้  300,000 บาท คงเหลือหลังโอน  0 บาท 
1.2 โอนลด สำนักปลัด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 
20,000 บาท  คงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท โอนครั้งนี้  20,000 คงเหลือหลังโอน 0 บาท 
1.3 โอนลด สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท  คงเหลือก่อน
โอน 43,720.89 บาท โอนครั้งนี้  29,538.95 คงเหลือหลังโอน 14,181.94 บาท 
    เหตุผล 

1.เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 หมวด 4  การโอนและแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ30การโอนเงินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประเภทอ่ืนที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ15ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอำนาจ
อนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณไดเ้มื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว 
2.เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562 มาตรา 67 ทวิ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) (เงินอุดหนุน) และการจ่ายเงินเพ่ือการ
ลงทุน เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติแล้ว 

/3. เนื่องจาก... 
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3. เนื่องจากมคีวามจำเป็นที่ต้องนำงบประมาณมาบริหารจัดการและบริการประชาชน จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม ่หมวดเงินอุดหนุน 

ที่ประชุม  -รับทราบ-        

นางรจนา โพธิสุวรรณ  สมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเชิญคะ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม  -ไม่มี-   

นางรจนา โพธิสุวรรณ  เมือ่ไม่มีผู้ใดสอบถามหรืออภิปราย ในลำดับต่อไป ขอมติจากท่ีประชุมให้ความเห็น  
ประธานสภาฯ ชอบตามญัตติ เรื่อง การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                          หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ รายการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา

ท่าแซะตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสน ตามท่ี
นายกเทศมนตรีตำบลบางสนเสนอ ท่านใดเห็นว่าควรให้ความเห็นชอบ   โปรดยกมือ 

ทีป่ระชุม                         -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 7 เรื่องอ่ืนๆ   

นางรจนา โพธิสุวรรณ          ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ประชุมสภา 
ประธานสภาฯ เทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญ 

นายสุทิน อินทะเสม              เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ขอฝากเรื่องไปยังคณะผู้บริหาร จำนวน 2 เรื่อง  
สมาชิกสภาฯ เรื่องท่ี 1 ท่อประปาแตกบ่อย ทำให้น้ำประปาขุ่น ฝากให้ช่วยแก้ไขด้วยครับ 

เรื่องท่ี 2 ต้นไม้ในเขตทาง ขอให้กำจัดก่อนโต จะได้ไม่ลำบากและเพ่ือความสะอาดเรียบร้อย 

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ  ขอชี้แจงตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม มา เรื่องที่ 1 เรื่องท่อประปาแตกบ่อย ทำให้ 
นายกเทศมนตรีฯ  น้ำประปาขุน่ ขณะนี้เทศบาลตำบลบางสนได้ดำเนินการเปลี่ยนท่อส่งน้ำประปาจาก ท่อพีวีซี

เป็นท่อ พีอีแล้ว จำนวนหลายสายทาง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาเรื่องท่อแตกได้พอสมควร แต่หาก
สุดวิสัย มีท่อประปาแตกอีก ก็จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเปิดน้ำทิ้งก่อนเพราะ
เวลาแก้ไขเรื่องท่อแตกอาจมีตะกอนดินเข้าไปได้ เรื่องท่ี 2 เรื่องการตัดต้นไม้ในเขตทางหลวง
ต้องได้รับการอนุญาตจากแขวงทางหลวงก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ เทศบาลจะทำหนังสือ
ขออนุญาตไปก่อนหากมีผลประการใดจะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

  
/นายนฤภัย... 
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นายนฤภัย สมบัติพิบูลย์              เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล ขอฝากเรื่องไปยังคณะผู้บริหาร จำนวน 3 เรื่อง  
สมาชิกสภาฯ เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณทางเทศบาลที่ได้ประสานทางหลวงชนบทดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า

ส่องสว่างสะพานข้ามคลองบางสนเรียบร้อยแล้ว 
เรื่องท่ี 2 ขอให้ปรับปรุงถนนสายหน้าทับ - หินกอง หมู่ที่ 1 บริเวณถนนลาดยางเนื่องจากชำรุด
ทรุดโทรม หมดสภาพ จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน 
เรื่องที่ 3 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบมากขึ้นในเรื่องการแจ้งความประสงค์ขอรับบริการ
เก็บขนขยะมูลฝอย 

นายประวิตร พุ่มสุวรรณ  ขอชี้แจงตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถาม มา เรื่องท่ี 1 หากสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่ให ้
นายกเทศมนตรีฯ  เทศบาลแก้ไขหรือประสานงานโปรดแจ้งได้ตลอดเวลาเพ่ืองานบริการประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่

ขององค์กร เรื่องที่ 2 จะนำไปพิจารณาตั้งงบประมาณ เรื่องที่ 3 ขณะนี้การบริการเก็บขนขยะ
ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นมา สำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้แจ้งความ
ประสงค์มาทางเทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ พอสมควร ยังเหลืออีกไม่มากแล้ว เพราะ
หากรวมแล้วมีผู้มาแจ้งความประสงค์ประมาณ 450 ครัวเรือนแล้ว  

นางรจนา  โพธิสุวรรณ   มีท่านใดจะเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
ประธานสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่  2 ประจำปี พ.ศ. 2563  

 

ปิดการประชุม  เวลา 16.20 น. 
…………………………… 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                               (นายกฤตัชญ์  รัตนพันธ์) 

                หวัหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลตำบลบางสน 
 
 
 

                                                   (ลงชื่อ )           ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                               (นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ) 

                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน 
 

 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที ่ 18 เดือน
กันยายน 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 สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที ่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ. 
2563  
 
 

     (ลงชื่อ)                 ผู้รับรองรายงานการประชุม 
              (นางรจนา  โพธิสวุรรณ) 
       ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


