
 
 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
 สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ าปี  ๒๕62 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

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

ประธาน  ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 - ด้วยนายนิยม บัวเกตุ ประธานสภาเทศบาลลาป่วย จึงไม่สามารถมาปฏิบัติ
หน้าที่ได้ อาศัยอ านาจตาม ข้อ 17 วรรค 2แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555  
“...ในกรณีไม่มีประธานสภาถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
ท้องถิ่น...” ดังนี้ข้าพเจ้านายเนตร นวลนุ่น รองประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา
จึงปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  

- สมาชิกสภาเทศบาลลาป่วย อีก 1 ท่าน คือ นายสุชาติ ชูสุทธิ์                                                                             
- เรื่องแจ้งที่ประชุม มีข้าราชการบรรจุใหม่มาปฏิบัติหน้าที่  3 คน คือ          

นางสาวเจนจิรา สังข์โชติ ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายธนาธาร อักษร 
ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายไชยา อุศมา ต าแหน่ง นิติกร
ปฏิบัติการ 

- ประธานแจ้งประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องแนวทางการปฏิบัติ
ตัวของข้าราการ และพนักงานของราชการ ให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองต่อการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562  

- ประธานประกาศก าหนดการการประชุมสภาเทศบาล และเริ่มการประชุม 
ประธาน  ระเบียบวาระที่  ๒ เรื ่อ ง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2561  ร ายงานการประช ุมสภ า เทศบาล  ที ่แ จกจ ่าย ให้กับสมาชิกแล้วนั้น 
รายละเอียดขอมอบให้เลขานุการสภา 

เลขานุการสภา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่  4  ประจ าปี  พ .ศ . 2561 เมื่ อวันที่             
29 พฤศจิกายน 2561 มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ 

    ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ไม่มีเรื่องพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
เรื่องท่ี 1 การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เรื่องที่ 2 การมอบหมายให้สมาชิกเทศบาลต าบลปลายพระยาเป็นกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปลายพระยา 
เรื่องที่ 3 เรื่อง ขอกู้เงินธนาคารออมสิน สาขาปลายพระยา เพ่ือเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในการบริหารกิจการของสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา 
เรื่องที่ 4 ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(เงินเบิกตัดปี) 
เรื่องที่ 5 เรื่องขอความเห็นชอบท าบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชน 
เรื่องที่ 6 เรื่องการรายงานผลการปฏิบัติงานการนโยบายนายกเทศมนตรี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เรื่องที่  7  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี         

(พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 
เรื่องที่  8 เรื่องรายงานการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการและการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ 
เรื่องท่ี 9 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
 ประชุม    - ไม่มี - 
ประธาน เมื่อไม่มีผู้ใดจะแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมฯ เพ่ิมเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่

ประชุม 
     - สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ โปรดยกมือ  
ประชุม   - สมาชิก รับรองรายการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 

ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ประกอบด้วยนายประภาศ  ฉิมเรือง
นายฐิติกร เกกินะ , นายมีเกียรติ ชูเดชา ,นายชัยชนะ ประพันธ์ , นายวิจิตร ทวีพันธ์ , 
นางสุพรรษา คชวิน 

ประธาน สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 
ประจ าปี 2561 โปรดยกมือ 

ประชุม   - ไม่มี - 
ประธาน ประธานงดออกเสียง 
ประธาน สรุปเป็นอันว่า มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ด้วยเสียง      
เอกฉันท์ 

ประธาน    ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  
ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอมาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 

การประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ประธาน  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ

แล้ว 
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 ที่ประชุม    - ไม่มี – 
ประธาน       ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

เรื่องที่ 1 การก าหนดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62                            
และก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63         
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ 
มาตรา ๒๔ ก าหนดไว้ว่า การประชุมสภาเทศบาลในปีหนึ่งๆ ให้มีสมัยประชุมสามัญสี่
สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี ให้สภาเทศบาล
ก าหนด ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ ก าหนดไว้ว่าเมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญดังนี้ 

-  ส าหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี
แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน ประกอบกับ
ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๒๑ ก าหนดไว้ว่าการก าหนดจ านวนสมัยประชุม
สามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละ
สมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่น น าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑  มาใช้บังคับโดย
อนุโลม   

ส าหรับสมั ยประชุมสามัญ  สมั ยหนึ่ ง  ๆ  ให้ มี ก าหนดไม่ เกิน  30  วัน              
และเมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น ในการนี้  จึงขอปรึกษาต่อที่ประชุมว่า ขอก าหนด สมัยประชุม  สมัยสามัญ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี      
พ.ศ. ๒๕63 ดังต่อไป 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ก าหนดดังนี้  

สมัยที่สอง  มีก าหนด 30วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
สมัยที่สาม  มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 
สมัยที่สี่     มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

 และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี  พ.ศ.๒๕63 เริ่มตั้งแต่วันที่           
1 กุมภาพันธ์ ๒๕63 มีก าหนด 30 วัน  

ประธาน   มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม - ไม่มี - 



-๔- 
 

  

ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนต่อไปเป็นการขอมติที่ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕62 และ
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 ตามที่ได้เสนอ  
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม สมาชิกเห็นชอบกับการก าหนดสมัยประชุมฯ 6 คน ประกอบด้วย นายฐิติกร เกกินะ, 
นางสุพรรษา คชวิน , นายมีเกียรติ์ ชูเดชา , นายชัยชนะ ประพันธ์ , นายวิจิตร ทวี
พันธ์ , นายประภาศ ฉิมเรือง 

ประธาน  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบกับการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี    
พ.ศ.  ๒๕62 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
ตามที่ได้เสนอ   โปรดยกมือ 

ที่ประชุม   –ไม่มี-  
ประธาน สมาชิกท่านใดงดออกเสียง 
ที่ประชุม   -ไม่มี-  
ประธาน สรุป  เป็นอันว่า มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  

ประจ าปี  พ .ศ . ๒๕62 และวัน เริ่มประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี             
พ.ศ. ๒๕63 ดังต่อไปนี้ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ก าหนดดังนี้ 

สมัยท่ีสอง  มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
สมัยท่ีสาม  มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2562 
สมัยท่ีสี ่    มีก าหนด 30 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 

 และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕63  เริ่มตั้งแต่วันที่      
1 กุมภาพันธ์ ๒๕63 มีก าหนด 30 วัน   ด้วยมติเอกฉันท ์

ประธาน  เรื่องที่ 2 การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยาการเลือกคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดไว้ ดังนี้ 

   ข้อ 7 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น      ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 
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(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ   กรรมการ 
     ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 

คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี

และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ข้อ 8 (3) ในการนี้     
จึงขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 
จ านวน 3 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต่อไป 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียด ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม      - ไม่มี-    

ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล  ขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลปลายพระยา คนที่ 1 ขอเชิญครับ  

ที่ประชุม เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายฐิติกร เกกินะ สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ  
นายชัยชนะ ประพันธ์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   

ประธาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คือ 
    นายวิจิตร ทวีพันธ์และนางสุพรรษา คชวิน 

ประธาน  ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ปลายพระยา คนที่ 2 ขอเชิญครับ     

ที่ประชุม   เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านางสุพรรษา คชวิน ขอเสนอนายมีเกียรติ์ ชูเดชา 
ประธาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คือ 
    นายฐิติกร เกกินะและนายวิจิตร ทวีพันธ์ 

ประธาน  ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล    
ปลายพระยา คนที่ 3 ขอเชิญครับ     
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ที่ประชุม   เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายมีเกียรติ์ ชูเดชา ขอเสนอนายฐิติกร เกกินะ 
ประธาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คือ 
    นางสุพรรษา คชวินและนายวิจิตร ทวีพันธ์ 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

อีกหรือไม่    
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเลือก 

1. นายชัยชนะ ประพันธ์ 
2. นายมีเกียรติ์ ชูเดชา 
3. นายฐิติกร เกกินะ 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

ประธาน สรุป เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลปลายพระยา จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
1. นายชัยชนะ ประพันธ์ 
2. นายมีเกียรติ์ ชูเดชา 
3. นายฐิติกร เกกินะ 

ประธาน  เรื่องท่ี 3 การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดช้ี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วยครับ 

เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .  2548  ข้อ  28 ก าหนดไว้ว่า  ให้ผู ้บ ริห ารท้องถิ ่น
แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

    (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน 
    (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
    (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน 

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ

และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการ

คัดเลือกอีกได้ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย    การ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 (1)      ในการนี้ 
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จึงขอให้สภาเทศบาลต าบลปลายพระยาได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 
จ านวน 3 คน เพ่ือไปเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต่อไป 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียด ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   -ไม่มี- 
ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถาม ต่อไปเป็นการเลือกคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ขอให้สมาชิก เสนอชื่ อผู้ สมควรเป็ น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 1 ขอเชิญครับ     

ที่ประชุม   เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายฐิติกร เกกินะ ขอเสนอนายประภาศ ฉิมเรือง 
ประธาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คือ 
    นางสุพรรษา คชวินและนายวิจิตร ทวีพันธ์ 

ประธาน   ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 2ขอเชิญครับ  

ที่ประชุม   เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านางสุพรรษา คชวิน ขอเสนอนายเนตร นวลนุ่น
ประธาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คือ 
    นายฐิติกร เกกินะและนายวิจิตร ทวีพันธ์ 

ประธาน   ต่อไปขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาล คนที่ 3 ขอเชิญครับ     

ที่ประชุม   เรียนประธานสภาที่เคารพ ข้าพเจ้านายฐิติกร เกกินะ ขอเสนอนายวิจิตร ทวีพันธ์ 
ประธาน   ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ที่ประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน คือ 
    นางสุพรรษา คชวินและนายมีเกียรติ์ ชูเดชา 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล อีกหรือไม่    

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
ประธาน   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อบุคคลอ่ืนอีก เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเลือก 

1. นายประภาศ ฉิมเรือง 
2. นายเนตร นวลนุ่น 
3. นายวิจิตร ทวีพันธ์ 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
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ประธาน  สรุป เป็นอันว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการเลือกคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลจ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายประภาศ ฉิมเรือง 
2. นายเนตร นวลนุ่น 
3. นายวิจิตร ทวีพันธ์ 

ประธาน  เรื่องท่ี 4 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  6 รายการ (โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่) ดังนี้  

1.1 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู โอนเพ่ิม จ านวน 17,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง  ตามรายละเอียดที่ก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ (ตั้ งตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ประจ าปี 2561) 

1.2 ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์
โรงงาน รายการ สว่านไฟฟ้า  โอนเพิ่ม จ านวน 8,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
สว่านไฟฟ้า  จ านวน 1 เครื่อง  

   คุณลักษณะพื้นฐาน 
  1) ก าลังไฟฟ้าที่ใช้  800 วัตต์ 
  2) อัตราการเจาะกระแทกต่อนาที  0-4,600  
  3) ความเร็วรอบตัวเปล่า  0-1,200  
 ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.3  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์  รายการ ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80–4483 กระบี่  โอนเพ่ิม 
จ านวน 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน       
80 – 4483 กระบี่  โดยท าการซ่อมตัวถัง เปลี่ยนพ้ืนห้องอัดขยะ เปลี่ยนคานรับพ้ืน ซ่อม
ระบบไฟ ซ่อมระบบเบรก ท าสีใหม่ ฯลฯ 
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1.4 กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ งบลงทุน  หมวด ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 
อุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โอนเพ่ิมจ านวน 700.- บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน  
1 เครื่อง   
คุณลักษณะพื้นฐาน 

- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 7816 ได้  

   -  มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
   -  สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้

-  สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้า ขนาด 5  
Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  

      (ตั้งตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจ าปี  
  พ.ศ. 2561) 

1.5 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
รายการ เตียงเหล็กพับได้  โอนเพ่ิม จ านวน 4,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตียงเหล็ก
แบบพับได้ จ านวน 1 ชุด เป็นเงิน       4,800.- บาท 

        คุณลักษณะพื้นฐาน 
        -  ขนาดกว้าง 3 ฟุต 
       -  ที่นอนหนา 3 นิ้ว 

 ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด 

   (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 
1.6 กองสวัสดิการสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและ

สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
รายการ ตู้วางทีวี โอนเพ่ิม จ านวน 5,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้วางทีวี จ านวน    
1 ตู้ 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
        -  มีช่องส าหรับวางและเก็บอุปกรณ์ 
        -  มีบานปิด- เปิด สามารถล็อคกุญแจได ้
       -  ขนาดไม่น้อยกว่า 155 x 35 x 70 เซนติเมตร 
   ตามรายละเอียดที่เทศบาลก าหนด 
   (ตั้งตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) 

    รวมโอนเพิ่ม จ านวน 536,900.- บาท 
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2. โอนลด  จ านวน  8 รายการ   ดังนี้  
2.1 ส านักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร  

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  ประเภท เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตั้งไว้ 1,555,200.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 1,124,920.- บาท ขอ
โอนลด จ านวน 125,500.- บาท คงเหลือหลังโอนลด 999,420.- บาท 

2.2 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบด าเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ รายการ รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้   850,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอนลด 149,400.- บาท ขอโอนลด จ านวน 108,000.- บาท  คงเหลือหลังโอนลด 
41,400.- บาท 

2.3 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข   งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าบ ารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้  150,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด  150,000.- บาท  ขอโอน
ลด จ านวน 50,000.- บาท คงเหลือหลังโอนลด 100,000.- บาท 

2.4 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน  งาน 
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้
ได้มาซึ่งบริการ รายการรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้  826,000.- บาท คงเหลือ
ก่อนโอนลด 247,002.- บาท ขอโอนลด จ านวน 36,000.- บาท คงเหลือหลังโอนลด 
211,002- บาท 

2.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน       
งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุงานบ้าน
งานครัว ตั้งไว้  270,000.- บาท คงเหลือก่อนโอนลด 263,340.- บาท ขอโอนลด 
จ านวน 70,000.- บาท คงเหลือหลังโอนลด 193,340.- บาท 

2.6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไป 
เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือน
พนักงาน  ตั้งไว้ 1,176,800.- บาท  คงเหลือก่อนโอนลด 839,000.- บาท ขอโอน
ลด จ านวน 46,000.- บาท คงเหลือหลังโอนลด  793,000.- บาท 

2.7  ส านักปลัดเทศบาล  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร   
หมวด เงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  ประเภท เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 3,346,200.- บาท 
คงเหลือก่อนโอนลด 2,326,931.- บาท ขอโอนลด จ านวน 90,000.- บาท คงเหลือ
หลังโอนลด  2,236,931.- บาท 
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2.8  กองสวัสดิการสังคม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  งบด าเนินงาน  หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  รายการการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ จ านวน 300,000.- บาท คงเหลือก่อน
โอนลด จ านวน 300,000.- บาท ขอโอนลด จ านวน 11,400.- บาท คงเหลือหลังโอน
ลด จ านวน 288,600.- บาท    

   รวมโอนลด จ านวน 536,900.- บาท 

 

เหตุผล 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.1 รายการ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาด 
12,000 บีทียู  เพ่ือใช้ติดตั้งในห้องปฏิบัติงานประธานและรองประธานสภาเทศบาล 
ต าบลปลายพระยา 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.2 รายการสว่านไฟฟ้า  เพ่ือใช้ในภารกิจงานของเทศบาลต าบล
ปลายพระยา และบริการสาธารณะ 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.3 รายการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน        
80–4483 กระบี่ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต 011/46/002 เนื่องจากเสื่อมสภาพจาก
การใช้งานมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้  โดยท าการซ่อมตัวถัง เปลี่ยนพ้ืนห้องอัดขยะ เปลี่ยน
คานรับพื้น ซ่อมระบบไฟ ซ่อมระบบเบรก ท าสีใหม่ ฯลฯ 

โอนเพ่ิม ข้อ 1.4 รายการ อุปกรณ์อ่านบัตร แบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหนังสือสั่งการจังหวัดกระบี่ ที่ กบ 0023.1/ 
ว  185  ลงวันที่  10  มกราคม 2562  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2562              
เรื่อง การยกเลิกส าเนาเอกสาร (ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประชาชน)  

โอนเพิ่ม ข้อ 1.5 รายการเตียงเหล็กพับได้  และข้อ 1.6 รายการตู้วางทีวี   
เพ่ือใช้ในโรงเรียนสุขภาวะวิทยาเทศบาลต าบลปลายพระยา  
ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายใน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ 

    จึงเรียนมาเพ่ือให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปลายพระยาพิจารณาต่อไป 
ประธาน   สมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
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ที่ประชุม  เรียนประธานสภาที่ เคารพ ข้าพเจ้านายมีเกียรติ์ ชู เดชา  ขอสอบถามว่า
รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 80-4483 กระบี่ จะน าไปซ่อมที่ไหน  

นายกเทศมนตรี เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  ข้ าพ เจ้ าน ายจเร ปานจี น 
นายกเทศมนตรี ขอชี้แจงเรื่องดังกล่าวดังนี้ 

  เรื่องรถบรรทุกขยะเมื่อได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณจากสภาเทศบาล
ต าบลปลายพระยา ทางเทศบาลจะด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งขณะนี้ได้ศึกษาข้อมูลว่ามีอู่ที่
สามารถซ่อมได้ดีอยู่ที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี มีรถจากส่วนราชการต่าง ๆ เช่น อบจ.   
สุราษฏ์ธานี เทศบาลนครสุราษฏ์ธานี เป็นต้น มาซ่อมที่ อู่นี่ด้วย เพราะฉะนั้น จะ
ด าเนินการให้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของทางราชการและให้มีความโปร่งใสด้วย 

ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีก ต่อไปเป็นการขอมติที่
ประชุม 
- สมาชิกท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โปรดยกมือ 

ที่ประชุม    สมาชิกอนุมัติ 6 คน 
- สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โปรดยกมือ 

ที่ประชุม    สมาชิกไม่อนุมัติ - ไม่มี - คน 
        - งดออกเสียง – ไม่มี - คน  

สรุป เป็นอันว่า มติที่ประชุม อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ด้วยมติเอกฉันท์ 

ประธาน   ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญครับ 

นายกเทศมนตรี เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา  ข้ าพ เจ้ าน ายจเร ปานจี น 
นายกเทศมนตรี ขอชี้แจงเรื่อง การขับเคลื่อนงานของทางเทศบาล ดังนี้ 

  - โครงการขยายถนนสี่ช่องทางจราจร สาย 4009 จะมีการสร้างเกาะกลาง
ถนน ไปตลอดทางที่ท าการขยาย เป็นระยะทาง 900 เมตร และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้างทางให้สวยงามด้วย 

- โครงการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณสวนสาธารณะและบริเวณพ้ืนที่รอบส านักงาน
เทศบาลต าบลปลายพระยา ให้มีความสวยงาม และเป็นสถานที่ พักผ่อนส าหรับ
ประชาชนในพ้ืนที่หรือประชาชนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาตามถนนเส้นทางนี้  โดยจะ
เปลี่ยนปลายพระยาจากเมืองผ่านให้เป็นเมืองพัก 

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานีต ารวจภูธรปลายพระยา ให้เป็นจุด
พั กผ่ อน อีกห นึ่ งจุ ด  จะมี ก ารสร้ างสน าม ฟุ ตบอลขนา ด เล็ ก  สน าม เทน นิ ส              



-๑๓- 
 

สนามแบดมินตัน เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกก าลังกายมากและสถานที่ประกอบ
กิจกรรมมากขึ้น 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 

ที่ประชุม  - ไม่มี - 
ประธาน  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด น าเสนอต่อท่ีประชุมอีก เป็นอันว่าการประชุมสภา 

เทศบาลในวันนี้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 

ปิดการประชุมเวลา   11.20 น. 

 

 

 

ลงชื่อ  
(นายประภาศ  ฉิมเรือง) 

                                                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

                ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 

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

      ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

     

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

 

                                                                      

 

 

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

   

  สภาเทศบาลต าบลปลายพระยา ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาเทศบาล                        
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 

 

 

ลงชื่อ ............................................         
(นายเนตร นวลนุ่น) 

รองประธานสภาเทศบาลต าบลปลายพระยา 

             ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา ฯ 

        


