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การประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี  ๒๕62 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

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

ประธาน  ร ะ เบี ย บ ว า ร ะ ที่   1 เ รื่ อ ง  ที่ ป ร ะ ธ า น จ ะ แ จ้ ง ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม 
 - ประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่
อสัญกรรม เนื่องจากหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันอาทิตย์ ที่ 
26 พฤษภาคม 2562 เวลา 9 นาฬิกา 9 นาที สิริอายุ 99 ปี นั้น พระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความโทมนัสยิ่ง ด้วยพลเอก เปรม 
ติณสูลานนท์ ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะอุตสาหะและความ
จงรักภักดีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะผู้บัญชาการทหารบก นายกรัฐมนตรี 
องคมนตรี รัฐบุรุษและประธานองคมนตรี ทั้งได้ด ารงต าแหน่งผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ และประธานองคมนตรี ในรัชกาลปัจจุบันเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้
สนิท นับเป็นผู้ที่ได้ท าคุณประโยชน์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานโกศกุดั่นน้อย ฉัตรเครื่องตั้งประดับ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่กลองชนะ
ประโคมเวลาพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ และทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุ
เคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืน ก าหนด 7 คืน 
(ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึง 2 มิถุนายน 2562) และทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บ าเพ็ญพระราชกุศล ในการนี้  ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชส านักเป็นเวลา 21 วัน นับตั้งแต่วันที่ 
27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ยกเว้น วันที่ 3 มิถุนายน 
2562  

  - ประกาศ ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีถึงแก่อสัญกรรม ตามที่มีประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม  
ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรมลงวันที่   26 พฤษภาคม 2562 นั้น รัฐบาลได้
รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่ง และเพ่ือเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึง
เห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้ 

  1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุก
แห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันจันทร์ที่  27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่          
2 มิถุนายน 2562 รวม 7 วัน 

  2. ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 
3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน ส าหรับประชาชนทั่วไป ขอให้พิจารณาด าเนินการ
ตามความเหมาะสม 

  - แจ้งที่ประชุมมีข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ 1 คน คือ นางสาว 
กัลยาณี จันทร์ฉีด ต าแหน่ง นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ                                                                      
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ประธาน  ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2562  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  ที ่แจกจ่าย ให้กับสมาชิกแล้วนั้น 
รายละเอียดขอมอบให้เลขานุการสภา 

เลขานุการสภา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่             
18 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

    ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว ไม่มีเรื่องพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
เรื่องที่ 1 การก าหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจ าปี 2562 และ

ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 
เรื่องที่ 2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาเพ่ือแต่งตั้ง

เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
เรื่องที่ 3 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล 
เรื่องที่ 4 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(เงินเบิกตัดปี) 
ประธาน    วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
  เรื่องท่ี 1 นายกเทศมนตรี ขอชี้แจงเรื่อง การขับเคลื่อนงานของทางเทศบาล 
ประธาน มีผู้ใดจะแก้ถ้อยค าในรายงานการประชุม ฯ หรือไม่ 
ทีป่ระชุม    - ไม่มี - 
ประธาน เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติ

ที่ประชุม 
     - สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ  
ทีป่ระชุม   - สมาชิก รับรองรายการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 

ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วยนายประภาศ     
ฉิมเรือง, นายฐิติกร เกกินะ , นายมีเกียรติ ชูเดชา ,นายชัยชนะ ประพันธ์ ,     
นายวิจิตร ทวีพันธ์ , นางสุพรรษา คชวิน, นายเนตร นวลนุ่น 

ประธาน สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 1 
ประจ าปี 2562 โปรดยกมือ 

ทีป่ระชุม   - ไม่มี - 
ประธาน ประธานงดออกเสียง 
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ประธาน สรุปเป็นอันว่า มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยเสียง      
เอกฉันท ์

ประธาน    ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
ไม่ม ีสมาช ิกท ่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับ การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2554 

ประธาน  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ
แล้ว 

 ที่ประชุม    - ไม่มี – 
ประธาน       ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธาน   เรื่องที่ 1 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อที่ประชุมครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  ข้าพเจ้านายจเร ปานจีน 
นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562   โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  

   หลักการ 

1. โอนเพิ่ม  จ านวน  2 รายการ ดังนี้  
   1.1 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ

ลงทุน หมวด       ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1  ตั้งไว้ 66,000.- บาท คงเหลือก่อนโอน
เพ่ิม 1,500.- บาท ขอโอนเพ่ิม  20,500.- บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 22,000.- 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง  

   คุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์  

   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน 
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือ ดีกว่า ดังนี้ 
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    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่
        น้อยกว่า 2 GB หรือ 
    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ   
        Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
        ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความหลัก      
    ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 
หน่วย 

 - มี DVD-RW หรือ ดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
   (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน 

มีนาคม 2562) 

   1.2 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน หมวด       ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 โอนเพ่ิมตั้งจ่ายรายการใหม่  30,000.- 
บาท คงเหลือหลังโอนเพ่ิม 30,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน 1 
เครื่อง  

  คุณลักษณะพ้ืนฐานเครื่องคอมพิวเตอร์  

    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 
core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยี
เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 
หน่วย 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมใน  
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
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 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
     กว่า 2 GB หรือ 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ  
     Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
     ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
     ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
-มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

              รวมโอนเพิ่ม จ านวน 50,500.- บาท 

1. โอนลด  จ านวน 1 รายการ   ดังนี้  
2.1 ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  
200,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 189,000.- บาท ขอโอนลด 50,500.- บาท 
คงเหลือหลังโอนลด 138,500.- บาท 

       รวมโอนลด จ านวน 50,500.- บาท 

เหตุผล 

 โอนเพ่ิม ข้อ 1.1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 1 เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับการประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) ราคา 22,000.- บาท  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน แทนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดิมที่ใช้งานมานานเกิน 10 ปี 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.2 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 โอนเพ่ิม
เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
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น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000.- บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของส านัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งต้องที่มีลักษณะพ้ืนฐานรองรับระบบโปรแกรม EGP, E-LAAS และการ
ปฏิบัติงานด้านธุรการระบบ E-Document  

 ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่

ประชุม 
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562โปรดยกมือ 

ที่ประชุม  สมาชิกอนุมัติ 7 คน ได้แก่ นายประภาศ ฉิมเรือง,นายฐิติกร เกกินะ,           
นายมีเกียรติ ชูเดชา,นายชัยชนะ ประพันธ์,นายวิจิตร ทวีพันธ์,                   
นางสุพรรษา คชวิน, นายเนตร นวลนุ่น 
- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม    สมาชิกไม่อนุมัติ - ไม่มี - คน 
        - งดออกเสียง – ประธานงดออกเสียง  

สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยมติเสียงข้างมาก 

ประธาน   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 

นายมีเกียรติ์ ชูเดชา เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ข้าพเจ้านายมีเกียรติ์ ชูเดชา สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลต าบลปลายพระ
ยาช่วยน าน้ าฉีดถนนบริเวณซอยไทรห่อ เนื่องจากเกิดลมแรงท าให้มีเศษหิน เศษฝุ่น 
และเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ทับถมบริเวณพ้ืนถนนเป็นจ านวนมาก สร้างความเดือดร้อนใน
การสัญจรของประชนในพ้ืนที่เป็นอย่างมาก จึงขอให้ทางเทศบาลช่วยเหลือมาในที่นี้
ด้วยคับ   

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
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ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดน าเสนอต่อท่ีประชุมอีกเป็นอันว่าการประชุมสภาเทศบาล
ในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 

ปิดการประชุมเวลา 11.20 น. 

 

 
 
 
ลงชื่อ  
(นายประภาศ  ฉิมเรือง) 

                                                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

                ผู้จดรายงานการประชุม 
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ลงชื่อ ...........................................        
                (นายฐิติกร เกกินะ) 

     ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

     

ลงชื่อ ............................................  
              (นายชัยชนะ ประพันธ์)     
      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

                                                                      

 

 

ลงชื่อ ............................................       
                                                                       (นางสาวสุพรรษา สวนรักษา) 
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม   

   

  สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

 

 

ลงชื่อ ..................................................         
(นายนิยม  บัวเกต)ุ 

ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

              

 


