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-สำเนำรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครังที่ ๑ ประจ้าปี ๒๕๕๗
วันที่ ๒6 มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง เวลา ๑๓.๐๐ น.
---------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นำยวิวฒ
ั น์
๒. นำยธีรยุทธ
๓. นำยสหัส
๔. นำงจริยำ
๕. นำยวิจิตร
๖. นำยวัชรินทร์
๗. นำยสุขทวี
๘. นำยสุนันท์
๙. นำยเชี่ยวชำญ
๑๐. นำยดำรงศักดิ์
๑๑. นำยสมศักดิ์
๑๒. นำยถำวร

สุคนธจร
น้อย
อินทรสุวรรณ์
สุภำคม
ชลวิจิตร
สุพรรณ
จินดำรักษ์
บุญมำก
ชำตะรักษ์
สวนจันทร์
โสมล
ปรีชำรัตน์

ประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
รองประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง

รุ่งเรือง
โสมล
รำเพย
เทวฤทธิ์
โกดี
หนูเนียม

นำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
รองนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
รองนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีตำบลปำกนำฉวำง
ปลัดเทศบำล

สมำชิกสภำเทศบำล/เลขำนุกำรสภำเทศบำล

สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล
สมำชิกสภำเทศบำล

เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต
เขต

๑
๑
๑
๑
๒
๒
๒
๒
๒

ผู้ไม่มาประชุม
ไม่มี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นำยบุญธรรม
๒. นำยธรำพงษ์
๓. นำยธวัช
๔. นำยมณฑล
๕. นำยบัณฑิต
๖. นำยสง่ำชัย

/เริ่มประชุม.....
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เริ่มประชุมเวลำ ๑๓.๐๐ น.
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ เลขำนุกำรสภำ ฯ

เรียนท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำฯ ท่ำนำยกฯ ท่ำนคณะผู้บริหำร
หัวหน้ำส่วนรำชกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำน
วันนีเป็นกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓
ครังที่ ๑
๒๕๕๗
๑๑ ท่ำน ถือว่ำครบองค์ประชุมกระผมขออ่ำนประกำศสอำเภอฉวำง เรื่อง เรียก
ประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ดังนี
ประกาศอ้าเภอฉวาง
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๗
------------------------------------------------------ตำมที่นำยกเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ขอเปิดประชุมเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ตังแต่วันที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อพิจำรณำโอนเงินงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ไปตังจ่ำยเป็นรำยใหม่ หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทครุภัณฑ์
จำนวน ๓ รำยกำร และเรือ่ งอื่นๆ ต่อสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง นัน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๓๖(๒)แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ประกอบกับคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมรำช ที่๙๕๒๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๖
เรื่องกำรมอบอำนำจให้นำยอำเภอปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชจังหวัดนครศรีธรรมรำช
ในกำรอนุญำตขยำยเวลำประชุมสมัยสำมัญ เรียกประชุมสมัยวิสำมัญ และอนุญำตขยำย
เวลำประชุมสมัยวิสำมัญของเทศบำลตำบล จึงประกำศเรียกประชุมสภำเทศบำลตำบล
ปำกนำฉวำง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
นับตังแต่ วันที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
จึงประกำศมำเพื่อทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๕๗
ทินกร มุสิกวัตร
(นำยทินกร มุสิกวัตร)
นำยอำเภอฉวำง
/- ลำดับ…..
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- ลำดับต่อไปขอเชิญท่ำนประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้จุดธูปเทียน
บูชำพระรัตนตรัย ขอเชิญ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำฯ
นำยสหัส อินทรสุวรรณ์
เลขำนุกำรสภำ ฯ

จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย
- ในโอกำสนีขอเชิญประธำนสภำฯ ได้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำ

- ครับได้มีกำรประชำสัมพันธ์ฟุตบอลเชื่อมสำมัคคีของหน่วยงำน วันนีก็เป็นวันแรกแจ้งให้
สมำชิกทุกท่ำนได้มีส่วนร่วม กีฬำเป็นตัวเชื่อมต่อให้ผู้มีหน้ำที่ในหน่วยงำนได้พบปะ
กันในแต่ละปีนีถือว่ำเป็นเรื่องดี กระผมอยำกให้ทุกท่ำนได้มีส่วนร่วมครับ

ที่ประชุม

- รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร กำรพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
ประธำนสภำฯ
สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครังที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๕๗
กระผมขอให้เพื่อนสมำชิกเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงทุกท่ำน ได้ตรวจสอบรำยงำน
กำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยสำมัญ สมัยที่ ๒ ครังที่ ๑ ประจำปี
๒๕๕๗ ที่ผ่ำนมำ ขอให้ตรวจสอบว่ำจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมข้อควำมใดบ้ำง ขอ
เชิญครับ
ที่ประชุม -

รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง สมัยวิสมัยที่ ๒ ครังที่
๑ ประจำปี ๒๕๕๗
- เห็นชอบ
......๑๐......
เสียง
- ไม่เห็นชอบ ........-........
เสียง
- งดออกเสียง .........๑......
เสียง

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำฯ

สำหรับรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
สมัยวิสมัยที่ ๒ ครังที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๗ ทำง
ฝ่ำยเลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้แจ้งว่ำยังไม่เรียบร้อย จึงขอให้
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวในกำรประชุมครำวถัดไป

ที่ประชุม -

รับทรำบ
/ระเบียบวำระที่ ๓....
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ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๗
นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยใน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗
ขอเชิญท่ำนนำยกชีแจงครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง

- เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ ท่ำนสมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง เนื่องจำก
คณะผู้บริหำรเห็นว่ำโครงกำรต่ำงๆ ในพืนที่ตำบลปำกนำฉวำงมีควำมจำเป็นที่
จะต้องพัฒนำแก้ไขปัญหำ สำนักปลัดเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงจะต้องมีกำรพัฒนำ
รูปแบบขององค์กร เพื่อให้เข้ำสู่มำตรฐำนสำกลยิ่งขึนนันทำงคณะผู้บริหำรขอเสนอ
ญัตติเพื่อพิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ โดยมีหลักกำร
หลักกำร
ขออนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๕๗
เหตุผล
ด้วยทำงเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง มีควำมจำเป็นต้องปรับปรุงห้องประชุมสภำ
เทศบำล เพื่อให้เป็นห้องประชุมสภำที่มีประสิทธิภำพเหมำะสมกับกำรประชุมต่ำงๆ
ดังนันจึงมีควำมประสงค์จะจัดซือครุภัณฑ์สำนักงำนในหน่วยงำนสำนักงำน
ปลัดเทศบำล จำนวน ๒ รำยกำร เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประชุมสภำให้อยู่ใน
รูปแบบที่ถูกต้องเหมำะสมกับกำรประชุมต่ำงๆ ดังกล่ำว แต่เนื่องจำกไม่ได้ตัง
งบประมำณเพื่อกำรนันไว้จึงจำเป็นต้องโอนงบประมำณเพิ่มเพื่อตังเป็นรำยกำรใหม่
ในหน่วยงำนสำนักปลัดเทศบำล จำนวน ๒ รำยกำร และโอนเพิ่มในหน่วยงำนกอง
คลัง จำนวน ๑ รำยกำร เนื่องจำกงบประมำณในหมวดค่ำครุภัณฑ์ตังไว้ไม่พอจ่ำย
จึงขออนุมัติโอนเพิ่ม โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี
๑. หน่วยงำนสำนักปลัดเทศบำลโอนตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน ๒ รำยกำร
ดังนี
แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ค่ำครุภัณฑ์
รำยงำน ครุภัณฑ์สำนักงำนเพื่อจ่ำยเป็น
๑. ค่ำจัดซือแท่นไม้เอนกประสงค์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำ
จัดซือแท่นไม้เอนกประสงค์ จำนวน ๒ แท่นๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บำท ซึ่งใช้เป็น
เวทีตังโต๊ะสภำท้องถิ่น โดยมีรำยละเอียดดังนี
- ตัวแท่นทำด้วยไม้อดั หนำ ขนำด ๑๕ มม. โดยใช้ไม้เนือแข็งเป็นโครงเคร่ำ
แยกเป็นจำนวน ๒ แท่น และสำมำรถนำมำติดต่อกันเป็นครึ่งวงกลม
ขนำดกว้ำง ๑.๙๐ เมตร ยำว ๒.๒๐ เมตร สูงจำกพืนที่ขนำด ๐.๒๕
เมตร
- โอนตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน +๔๐,๐๐๐ บำท
/แผนงำน….
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แผนงำน บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบ ลงทุน หมวด ค่ำครุภัณฑ์ รำยงำน
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เพื่อจ่ำยเป็น
2. ค่ำจัดตังผ้ำม่ำนพร้อมติดตัง จำนวน ๓๕,๐๐๐ บำท เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดซือ
ผ้ำม่ำนพร้อมติดตังและค่ำเคลื่อนย้ำยรำงติดผ้ำม่ำนเพื่อป้องกันแสงให้เหมำะสม
กับกำรใช้เครื่องเทคโนโลยีที่ประกอบกับกำรประชุม โดยมีรำยละเอียดในกำร
จัดซือ ดังนี
- ค่ำผ้ำม่ำนหน้ำต่ำง ผ้ำกันแสงจำนวน ๑ ช่อง ขนำด ๒๐๐×๑๘๘ ซม.
- ค่ำผ้ำม่ำนหน้ำต่ำง ผ้ำกันแสงจำนวน ๕ ช่อง ขนำด ๓๔๐×๑๘๘ ซม.
- ค่ำแรงและค่ำเคลื่อนย้ำยรำงผ้ำม่ำนทังหมด
โอนตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จำนวน +๓๕,๐๐๐ บำท
รวมโอนเพิ่ม+ ๗๕,๐๐๐ บำท
โดยโอนลดจำกแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบดำเนินงำน
หมวดค่ำตอบแทน ประเภทค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ำยเป็นเงินประโยชน์ตอบ
แทนนันเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ
จำนวน ๗๐,๐๐๐
โอนลดจำนวน – ๗๐,๐๐๐ บำท
โอนลดจ่ำยแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบดำเนินงำนหมวด
ค่ำตอบแทน ประเภทเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำล จำนวน ๓๐,๐๐๐
บำท เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือค่ำรักษำพยำบำลสำหรับพนักงำน
เทศบำลสำนักปลัดเทศบำลและผู้มีสิทธิเบิกจ่ำยได้ตำมระเบียบฯ
โอนลด จำนวน -๕,๐๐๐ บำท
คงเหลือ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บำท
รวมโอนลด จำนวน -๗๕,๐๐๐ บำท
จึงอำศัยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำงบประมำณของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ๒๗ กำรโอนงบประมำณ
รำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ทำให้ลักษณะปริมำณ
คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตังจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็นอำนำจอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น
๒. หน่วยงำนกองคลังโอนงบประมำณเพิ่มจำนวน ๑ รำยกำร ดังนี แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรคลัง งบ ลงทุน หมวด ค่ำครุภัณฑ์ (วงเงินเกิน ๕,๐๐๐)
โอนเพิ่ม จำนวน +๒๐,๐๐๐ บำท
รวมโอนเพิ่ม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท
โดยโอนลด จำกแผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบบุคคล หมวดเงินเดือน
(ฝ่ำยประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงำน รำยกำรค่ำเงินเดือนพนักงำน จำนวนเงิน
ก่อนโอน ๖๙๔,๐๑๓ บำท โอนลดจำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท
รวมโอนลดจำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท
จึงขอให้สภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง พิจำรณำอนุมัติโอนงบประมำณในหมวดค่ำ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงดังกล่ำว ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจำก
มีควำมจำเป็น
/นำยวิวัฒน์....
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นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

มีสมำชิกท่ำนใดจะอภิปรำยหรือไม่ครับ ถ้ำไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมำชิกสภำท่ำนใด
เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในหน่วยงำนสำนักงำนปลัดเทศบำล จำนวน
๒ รำยกำร และกองคลังจำนวน 1 รำยกำร ตำมที่ท่ำนนำยกเทศมนตรีเสนอ
โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม -

ระเบียบวาระที่ ๔

เห็นชอบ
......๑๐......
- ไม่เห็นชอบ ........-........
- งดออกเสียง .........๑......

เสียง
เสียง
เสียง

ญัตติอื่นๆ (ถ้ามี)

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร ประธำนสภำฯ

ในญัตติอื่นๆ นี ขอเชิญท่ำนสมำชิกเทศบำลได้เสนอปัญหำควำมต้องกำรในเรื่อง
ต่ำงๆ หรือมีข้อสอบถำมก็เชิญครับ

นำยสุนันท์ บุญมำก สมำชิกสภำฯ

เรียน ท่ำนประธำนสภำฯ คณะผู้บริหำร และสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนครับ
สืบเนื่องจำกพืนที่ ในเขต ๒ ฝนได้ตกเป็นอย่ำงมำก ลมพัดอย่ำงแรง ทำให้ต้นไม้หัก
ล้มตีหลังคำบ้ำน ในชุมชนด่ำนฝ้ำย บ้ำนนำงสำวรัตนำพร ดูงำม ได้รับควำม
เสียหำย พี่น้องชำวบ้ำนได้ขอบคุณเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงได้ดูแลเป็นอย่ำงดี
และอีกประกำรหนึ่งในช่วงนีฝนตกหนักทำให้ยุงลำยได้วำงไข่ ผมขอเสนอแนะให้
เทศบำลตำบลปำกนำฉวำง ได้พ่นหมอกควันทุกชุมชน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
จึงขอให้คณะผู้บริหำรดำเนินกำรต่อไป ขอบคุณครับ

นำยบุญธรรม รุ่งเรือง
นำยกเทศมนตรีฯ

- เรียนท่ำนประธำนสภำฯ และสมำชิกสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงทุกท่ำน
ผมเองได้ตระหนักถึงควำมเดือดร้อนของรำษฎรในพืนที่เทศบำลทุกชุมชน ก็
ขอขอบคุณที่พี่น้องได้ชื่นชมเทศบำลตำบลปำกนำฉวำงในกำรทำงำนซึ่งผ่ำนคุณ
สุนันท์ บุญมำก มำขอบคุณสมำชิสภำทีไ่ ด้ดูแลควำมเดือดร้อนของพี่น้องทุกชุมชน
และอีกประกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
จะดำเนินกำรพ่นหมอกควัน ภำยในเขตเทศบำลตำบลฉวำงทุกพืนที่

นำยวิวัฒน์ สุคนธจร
ประธำนสภำฯ

- สำหรับวำระอื่นๆ ควำมเดือดร้อนสมำชิกได้สอบถำม ซึง่ ท่ำนนำยกได้ชีแจงเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว มีสมำชิกสภำท่ำนใดเสนออะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ หำกไม่มี
กระผมขอปิดกำรประชุมครับ

เลิกประชุมเวลำ ๑๔.๓๐ น.
ลงชื่อ

สหัส อินทรสุวรรณ์
จดรำยงำนกำรประชุม
( นำยสหัส อินทรสุวรรณ์ )
เลขำนุกำรสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง
/คณะกรรมกำร....
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล เมื่อวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม .พ.ศ. 2557

ลงชื่อ

สุนันท์ บุญมำก
( นำยสุนันท์ บุญมำก )

ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

สุขทวี จินดำรักษ์
( นำยสุขทวี จินดำรักษ์ )

กรรมกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

ลงชื่อ

สมศักดิ์ โสมล
( นำยสมศักดิ์ โสมล )

กรรมกำรและเลขำนุกำรตรวจรำยงำนกำรประชุม

8

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล สมัย สามัญ .
สมัยที่ 3 ครังที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 15 เดือน สิงหาคม
.พ.ศ. 2557 .เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลปากนา้ ฉวาง
(ลงชื่อ)

วิวัฒน์ สุคนธจร
( นำยวิวัฒน์ สุคนธจร )
ประธำนสภำเทศบำลตำบลปำกนำฉวำง

