
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 ครั้งแรก   

ประจำป พ.ศ. ๒๕64 
ประชุมวันท่ี  7  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
--------------------------------- 

ผูมาประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นางอรภักดิ์            เจนวิชชเุมธ สมาชิกสภาเทศบาล อรภักดิ์      เจนวิชชุเมธ  
2 นายจักรพันธุ          จุลภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล จักรพันธุ     จุลภักดิ์  
3 นายสุรเชษฐ           สุรภักด ี สมาชิกสภาเทศบาล สุรเชษฐ      สุรภักด ี  
4 นายจักรฤทธิ์          ชุมแกว สมาชิกสภาเทศบาล จักรฤทธิ์     ชุมแกว  
5 นายจักรกริศน        แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล จักรกริศน    แปนเพ็ชร  
6 นางอำไพ              ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล อำไพ          ศิริแกว  
7 นายเอกชัย            ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เอกชัย        ศรีพิทักษ  
8 นายวัชระ             ภูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล วัชระ         ภูประเสริฐ  
9 นายสมพร            สุขสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล สมพร         สุขสวสัดิ์  

10 นางสาวอุไรวรรณ   สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ    สีงาม  
11 นายพงศกร          พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล พงศกร      พงษเกษมพรกุล  
12 นายสุนทร           ขวัญชัยรตัน สมาชิกสภาเทศบาล สุนทร        ขวัญชัยรัตน  

 

ไมมาประชุม                  - 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายณรงค       แซใช นายกเทศมนตรี ณรงค       แซใช  
๒ นายสุเทพ        ฤทธิรัตน รองนายกเทศมนตรี สุเทพ       ฤทธิรัตน  
๓ นายสุทธิรักษ    ม่ันคง รองนายกเทศมนตรี สุทธิรักษ    ม่ันคง  
4 นายตรี           วสิุทธิคุณ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี ตรี           วสิุทธิคุณ  
5 นางสาวสุนิษา   เทวเดช เลขานุการนายกเทศมนตรี สุนิษา       เทวเดช  
6 นางจารีวัฒน     กุลเจริญ ปลัดเทศบาล จารีวัฒน    กุลเจริญ  
7 นางจิระวรรณ   รุงฤทัยวัฒน หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล จิระวรรณ   รุงฤทัยวฒัน  
8 นายคีตวิทย      แกวแกม

จันทร 
ผอ.กองชาง คีตวิทย    แกวแกมจันทร  

9 นางโสภา         จันทรแกว ผอ.กองคลัง โสภา        จันทรแกว  
   
    (ลงชื่อ).................................... 
            (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
               ประธานกรรมการ                                                       
 

              

          (ลงชื่อ)............................................      (ลงชื่อ)...................................      

                 (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)              (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                            กรรมการ                                       เลขานุการ   
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ลำดับท่ี ช่ือ – สกุล ตำแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
10 นางธิดารัตน     ชูแกว รก.ผอ.กองการศึกษา ธิดารัตน     ชูแกว  
11 นายประสิทธิ์     วัดศร ี หัวหนาฝายปกครอง ประสิทธิ์     วัดศร ี  
12 นายทักษิณ        สุทธิเจริญ หัวหนาฝายวิชาการฯ ทักษิณ        สุทธิเจริญ  
13 นางสาวอัญชลี    อิสสภาพ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ อัญชลี         อิสสภาพ  
14 นายธรณิศร  ลักษณาวิบูลยกุล นิติกรชำนาญการ ธรณิศร  ลักษณาวิบูลยกุล  
15 นายสมพร         ภูปาน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สมพร          ภูปาน  
16 นางอัญชลี         สมาทิน ผูชวยเจาพนักงานธุรการ อัญชลี          สมาทิน  

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
กอนระเบียบวาระการประชุม 
นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 
 
 
 
 
 
 
 

     
    
        เรียนทานสมคิด  กาฬสุวรรณ ปลัดอำเภอ (เจาพนักงานปกครองชำนาญการ
พิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอรอนพิบูลย ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติ ทานคณะผูบริหาร และ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน   
        ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มาครบองคประชุมแลว ดิฉันขอ
เรียนเชิญ ทานสมคิด  กาฬสุวรรณ  ปลัดอำเภอ (เจาพนักงานปกครองชำนาญการ
พิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอรอนพิบูลย ปฏิบัติราชการแทน ผูวาราชการ
จังหวดันครศรีธรรมราช จุดธปูเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชญิคะ 
        ตอไปขออนุญาตอานประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ประกาศอำเภอรอนพิบูลย 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก 

--------------------------------- 
        ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งไดออกประกาศ เรื่อง กำหนดใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย ลงวันท่ี 
1 กุมภาพันธ 2564 และตอมาผูอำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย ไดประกาศใหมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย และสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ในวันท่ี 28 มีนาคม 2564 นั้น 

 
 
 
 
 

         
                   บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมีประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย ลงวันท่ี  27 เมษายน 2564 โดยไดประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน 12 คน ครบตามจำนวนที ่พึง 
มีแลว  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 ขอ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ. 2547  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่ี 799/2564 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให  

  
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
            ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)................................................     
        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                     (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                    กรรมการ                                          เลขานุการ   
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 นายอำเภอปฏิบัติการแทน จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก  

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตำบล 
รอนพิบูลย  
  

                                      ประกาศ  ณ  วันท่ี  3  พฤษภาคม 2564 
                                                           สมคิด กาฬสุวรรณ 
                                                       (นายสมคิด กาฬสุวรรณ) 
                                                  ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน 
                                          นายอำเภอรอนพิบูลย ปฏิบัติราชการแทน 
                                                ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
                 

       ตอไป ขออนุญาตเรียนเชิญทานสมคิด  กาฬสุวรรณ ปลัดอำเภอ (เจาพนักงาน
ปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอรอนพิบูลย 
ปฏิบัติราชการแทน ผู ว าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กลาวเปดประชุม  
สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก ขอเรียนเชิญคะ 

นายสมคิด กาฬสุวรรณ 
(เจาพนกังานปกครองชำนาญการ
พิเศษ) ปลัดอำเภอ รักษาราชการ
แทน นายอำเภอรอนพิบูลย  
ปฏิบัติราชการแทน  
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   

        เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย และผูเขารวมประชุมทุกทาน    
        กระผมรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่ง ที่ไดมาเปดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก ในวันนี ้
        ตามที่ไดมีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลรอนพิบูลย และสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย เมื ่อวันที ่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ไดประกาศผลการเลือกตั้งครบตามจำนวนที่พึงมีแลว กระผมขอถือ
โอกาสนี้แสดงความยินดีกับทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ที่ไดรับความไววางใจ
จากประชาชนในแตละเขตเลือกตั้ง ใหเขามาปฏิบัติหนาที่อันทรงเกียรติ ในฐานะ
ฝายนิติบัญญัติของเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เพื่อทำหนาท่ีเปนตัวแทนของปวงชน 
ในเขตเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ซึ ่งตองปฏิบัติหนาที ่ตามความเห็นของตน 
โดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติ
หนาที ่ขอใหทานตั ้งมั ่นอยู ในความซื ่อส ัตย ส ุจร ิต และยึดหลักกฎหมาย 
เพื่อผลประโยชนสุดของประชาชนเปนสำคัญ ดังคำปฏิญาณตนที่ไดใหไวตอสภา 
อันทรงเกียรติแหงนี ้
        บัดนี ้ ไดเวลาอันเปนมงคลแลว กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลรอนพิบูลย ครั้งแรก เพื่อใหสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดดำเนินกิจการ 
อันจำเปนตามบทบัญญัติแหงกฎหมายตามลำดับ ขอใหการประชุมในวันนี้เปนไป
ดวยความเรียบรอย และขออำนวยพรใหทุกทานจงประสบแตความสุข ความเจริญ
สืบไป ขอบคุณครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 
 

        ขอขอบคุณ ทานสมคิด  กาฬสุวรรณ มากคะ 
        ขอเรียนวา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ชุดนี้ ไดรับการรับรอง
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2564 และขณะนี้ยังไม
มีประธานสภาเทศบาล 

  
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
            ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)..................................................     
           (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                   (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                    กรรมการ                                          เลขานุการ   
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        ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.  2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554 
ขอ 6  
       ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินครบตามจำนวนแลว 
ผูวาราชการจังหวัดสำหรับองคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาล นายอำเภอ
สำหรับองคกรบริหารสวนตำบล ตองกำหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมา
ประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนดวาดวยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นกำหนด 
ขอ 7 
       ในการประชุมสภาทองถิ่นตามขอ 6 เมื่อผูวาราชการจังหวัดเปดประชุมสภา
ทองถ่ินแลว ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราว 
โดยใหเชิญสมาชิกสภาที ่มีอายุมากที ่สุด เปนประธานสภาทองถิ ่นชั่วคราว  
หากสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมากท่ีสุดไมรับเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว                 
ใหเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุมากที่สุดรองลงมาตามลำดับ  ซึ่งอยูในท่ี
ประชุมสภาทองถิ ่นคราวนั ้นเปนประธานสภาชั ่วคราว เพื ่อทำหนาที ่เปน
ประธานที่ประชุมนำสมาชิกสภาทองถิ่นปฏิญาณตนตามที่กฎหมายวาดวย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด  และดำเนินการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 
        ในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาทองถ่ินมีอายุสูงสุดมากกวาหนึ่งคนใชวิธีจับสลาก    
          วิธีจับสลากเลือกประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว ใหผูวาราชการจังหวัดให 
คนที่มีอายุสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอน วาจะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง 
หากตกลงกันไมได ใหผู ว าราชการจังหวัดเปนผู จับสลาก วาคนใดจะเปนคน 
จับสลากกอน แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน มีจำนวน
เทากับจำนวนสมาชิกสภาทองถิ ่นที ่มีอายุสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา  
“ไดเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา 
“ไมไดเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว” 

        ซึ ่งจากการตรวจสอบประวัติของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
ทั้ง 12 ทานแลว ปรากฏวามีทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย จำนวน  
2 ทาน เกิดในปเดียวกัน คือ  
       1. นางอำไพ ศิรแิกว  เกิดวันท่ี 16 ธันวาคม 2502 อายุ  61 ป 
      2. นายสมพร สุขสวัสดิ ์เกิดวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2502 อายุ 61 ป          

 โดยจากขอมูลขางตน ปรากฏวา นายสมพร สุขสวัสดิ์ เปนผูท่ีมีอายุมากท่ีสุด  
ซ่ึงจะตองทำหนาท่ีเปนประธานสภาเทศบาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลยชั่วคราว  
       โอกาสนี ้ ขอเรียนเชิญ นายสมพร สุขสวัสดิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
รอนพิบูลย ทำหนาที่เปนประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยชั ่วคราว และ
ดำเนินการตามระเบียบวาระตอไป ขอเรียนเชิญคะ 
 
 

(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
            ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)................................................     
        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                     (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                    กรรมการ                                          เลขานุการ   
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นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว 
 
 

       เรียนทานสมคิด  กาฬสุวรรณ ปลัดอำเภอ (เจาพนักงานปกครองชำนาญ
การพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอรอนพิบูลย ปฏิบัติราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทานสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน  
ทานคณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน วันนี้ผมไดรับเกียรติจากทุกทาน
ใหทำหนาท่ีเปนประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยชั่วคราว  
       ผมขอดำเนินการตามระเบยีบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานช่ัวคราวนำสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมดกลาวคำปฏิญาณตน 
        กอนกลาวปฏิญาณตน ผมขอเรียนชี้แจง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 17 กำหนดวา 
กอนเขารับหนาท่ี สมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเทศบาล 
        ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลยทุกทาน กลาวคำ
ปฏิญาณตนตามขาพเจา ดังนี้ 
        ขาพเจา.......(ช่ือ – สกุล).......ขอปฏิญาณตนวา “จะรักษาไวและ
ปฏิบัติตามซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท้ังจะซ่ือสัตยสุจริต และ
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนของทองถิ่น” 
(สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย กลาวคำปฏิญาณตน) 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   

       กอนจะดำเนินการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ผมขอเชิญ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว นำเรียนขอกฎหมายและระเบียบวาดวยวิธีการ
เลือกประธานสภาเทศบาล ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

       เรียนทานประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
ผูทรงเกียรติ และคณะผูบริหาร  
       ขออนุญาตนำเรียนกฎหมายและระเบียบดังนี ้
       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14 )  
พ.ศ. 2562  
       มาตรา 20   
       บัญญัติวา สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภา 
คนหนึ ่งซ ึ ่งผ ู ว าราชการจังหวัดแตงตั ้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของ 
สภาเทศบาล 
        (วรรคสอง) ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลอยูในตำแหนง
จนครบอายุของสภาเทศบาล 
         สำหรับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
       
            
 

(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
            ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)...............................................     
        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                     (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                    กรรมการ                                          เลขานุการ  
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        ขอ 8  

      วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคน มีสิทธิเสนอชื่อ
สมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่ง ที่ตนเห็นวาสมควรใหเปนผูดำรงตำแหนงประธาน 
สภาทองถิ่น การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน 
โดยใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้งเดียว ชื่อท่ีเสนอไม
จำกัดจำนวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดย
วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับแลว
ใหประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น ผูไดคะแนน
สูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถามีผู ไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหม
เฉพาะผูที่ไดคะแนนสูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมี 
ผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 
         (วรรคสอง) วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนำความในขอ 39 
มาบังคับใชโดยอนุโลม (ขอ 39 การเสนอญัตติดวยวาจา) 
        (วรรคสาม) วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธานที่ประชุมดำเนินการให 
ผูไดคะแนนสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอน วาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง 
หากตกลงกันไมไดใหประธานที่ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง 
แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตามจำนวนเทากับจำนวน 
ผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภา
ทองถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภา
ทองถ่ิน” 
       ขอ 9  
        ในกรณีการเลือกประธานสภาทองถ่ินในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกตาม
ขอ 6 ใหผูวาราชการจังหวัดหรอืนายอำเภอ แลวแตกรณี ดำเนินการแตงตั้งทันทีเม่ือ
มีการเลือกประธานสภาทองถ่ินแลวเสร็จ และใหประธานสภาทองถ่ินท่ีไดรับการ
แตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีประธานท่ีประชุมสภาทองถ่ินในครั้งนั้นตอไป 
      ขอ 14  
        ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภา
ทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวา
ผูนั้นไดรับเลือก 
        ขออนุญาตชีแ้จงกฎหมายและระเบียบเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ                               

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว 

       ขอขอบคุณเลขานุการสภาชั่วคราวมากครับท่ีไดชี้แจงขอกฎหมายและ
ระเบียบใหทราบ  
       เมื่อทานสมาชิกสภาเทศบาลทราบขอกฎหมายและระเบียบแลว ตอจากนี้
จะเปนการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ขอเชิญทานสมาชิก
สภาเทศบาล เสนอชื ่อ และสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน 
นะครับ ขอเชิญครับ 
      ขอเชิญ นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม ครับ 

         
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
            ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)................................................     
        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                     (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                    กรรมการ                                          เลขานุการ                                        
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นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบลูย 
ผูทรงเกียรติ ดิฉันนางสาวอุไรวรรณ สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี เปนประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว 

      ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรอง 5 เสียง สมาชิกไมยกมือรับรอง 
ไมมี) 
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
       หากไมมี ตามระเบียบฯ ขอ 14 กำหนดวา ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 
รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก เปนอันวา
สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอชื ่อผู สมควรเปนประธานสภาเทศบาลตำบล 
รอนพิบลูยแลว จำนวน 1 ทาน คือ นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี

มติท่ีประชุม เห็นชอบ เลือกนายสุรเชษฐ  สุรภักดี เปนประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย  
         (พักการประชุม 10 นาที เพ่ือผูวาราชการจังหวัด ลงนามคำสั่งแตงตั้ง

ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบลูย)  
        ตอไป ขอเชญิเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ดำเนินการ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 
        ตามที่สภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีมติเลือกประธานสภาเทศบาล และได
นำเรียนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแตงตั้งตามระเบียบแลว บัดนี้ 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีคำสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาลตำบล 
รอนพิบูลยแลว 

         ขออนุญาตอานคำสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
คำส่ังอำเภอรอนพิบูลย 

ท่ี 317/2564 
เรื่อง  แตงตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

---------------------------------- 
       ตามท่ีสภาเทศบาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดมีมติในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลรนพิบูลย ครั้งแรก เม่ือวันท่ี 7  พฤษภาคม 2564 เลือก 
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนประธานสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย นั้น                                         
       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.2496 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14) พ.ศ.2562 ขอ 9 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช 799/2564 
ลงว ั น ท่ี  4 ม ี นาคม 2564  เ ร ื ่ อ งการมอบอำนาจให  นายอำ เภอ 
รอนพิบูลย ปฏิบัติราชการแทน จึงขอแตงตั ้ง นายสุรเชษฐ  สุรภักดี เปน
ประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย   
 

(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
          ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)................................................     
        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                     (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                  กรรมการ                                           เลขานุการ                      
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         ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  7 พฤษภาคม  2564  เปนตนไป 

                                       ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  พฤษภาคม 2564 
                                                     (นายสมคิด  กาฬสุวรรณ) 
                                                ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน  
                                นายอำเภอรอนพิบูลย ปฏิบัติราชการแทน  
                                         ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
       ขออนุญาตเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลดำเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
ขอเรียนเชิญคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        เร ียนทานสมคิด กาฬสุวรรณ (เจ าพนักงานปกครองชำนาญการ)  
รักษาราชการแทน นายอำเภอรอนพิบูลย ปฏิบัติราชการแทน ผู ว าราชการ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติทุกทาน ทานนายกฯ  
ทานรองนายกฯ ท้ัง 2 ทาน ทานท่ีปรึกษานายกฯ และเลขานุการนายกฯ 
รวมถึงขาราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ในวันนี้ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่ง 
ทางสมาชิกสภาเทศบาลไดค ัดเล ือกใหกระผมมาทำหนาที ่ ในตำแหนง
ประธานสภาเทศบาล ในวันนี้จะทำหนาที่ใหดีที่สุดเพื่อพอแมพี่นองประชาชน
ของเรา    
        ตอไป ผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย        
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       กอนจะดำเนินการเลือกรองประธานสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการ 
สภาเทศบาลชั่วคราว นำเรียนระเบียบฯ กอนครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
       ขอนำเรียนชี้แจงกฎหมายและระเบียบตางๆ ดังนี้ คะ 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม จนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
       ขอ 11 
       เม่ือมีประธานสภาทองถ่ินแลว ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน 
เลขานุการสภาทองถ่ิน  
       (วรรคสอง) ใหประธานสภาทองถ่ินรายงานผลการเลือกรองประธานสภา
ทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวัด ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก  
       ขอ 12 วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ใหนำความในขอ 8 มาบังคับ
ใชโดยอนุโลม 
        (วรรคสอง) กรณีที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ ่นกำหนดให 
สภาทองถ่ินใดมีรองประธานสภาทองถ่ินไดมากกวาหนึ่งคน ใหเลือกรองประธานสภา 
ทองถิ่นคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นในลำดับถัดไปทีละคน
จนกวาจะครบตามจำนวนท่ีพึงมี    
                                         

(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
            ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ).............................................     
        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                     (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                    กรรมการ                                          เลขานุการ   
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวครับ เม่ือสมาชิกสภาเทศบาลทราบ
ระเบียบแลว ตอจากนี้จะเปนการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอชื่อครับ  
        ขอเชิญ คุณจักรกริศร  แปนเพ็ชร ครับ 

นายจักรกริศร  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม 
นายจักรกริศร  แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ คุณอรภักดิ์  
เจนวิชชุเมธ เปนรองประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกยกมือรับรอง 5 เสียง สมาชิกไมยกมือรับรอง 
ไมมี) 
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
         ขอเชิญ คุณสุนทร  ขวัญชัยรัตน ครับ 

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม 
นายสุนทร ขวัญชัยรัตน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ คุณเอกชัย 
ศรีพิทักษ เปนรองประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอผูรับรองดวยครับ สมาชิกยกมือรับรอง ไมมี สมาชิกไมยกมือรับรอง ไมมี  
         ถาหากวาไมมีผูรับรองถือวาไมมีสิทธิ์นะครับ  
         ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
         ขอเชิญ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ   

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

         เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ  
ขอขอบคุณ คุณสุนทร ขวัญชัยรัตน ท่ีเสนอผมเปนรองประธานสภาเทศบาลครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอบคุณ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะ
เสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
         หากไมมี ตามระเบียบฯ ขอ 14 กำหนดวา ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 
รองประธานสภาทองถิ่น  หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก เปนอันวา
สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอชื ่อผู สมควรเปนรองประธานสภาเทศบาลตำบล 
รอนพิบูลยแลว จำนวน 1 ชื่อ คือ นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ เลือก นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ เปนรองประธานสภาเทศบาลตำบล
รอนพิบูลย  

         (พักการประชุม 10 นาที เพ่ือผูวาราชการจังหวัด ลงนามคำสั่งแตงตั้ง 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย)  
        ตอไป ขอเชญิเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ดำเนินการ ครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

        เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุมทุกทานคะ 
         

 
 

(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
          ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)................................................     
        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                     (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                 กรรมการ                                             เลขานุการ  
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         ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย มีมติเลือกรองประธานสภาเทศบาล และ

ไดนำเรียนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแตงตั้งตามระเบียบแลว บัดนี้
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีคำสั่งแตงตั้งรองประธานสภาเทศบาล
ตำบลรอนพิบูลย แลว 
       ขออนุญาตอานคำสั่งแตงตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 

คำส่ังอำเภอรอนพิบูลย 
ท่ี  318/2564 

เรื่อง  แตงตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
---------------------------------- 

       ตามที่สภาเทศบาลเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ไดมีมติในการประชุมสภา
เทศบาลตำบลรนพิบูลย ครั้งแรก เม่ือวันท่ี 7  พฤษภาคม 2564 เลือก 
นางอรภักดิ์  เจนวชิชุเมธ สมาชกิสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย เปนรองประธานสภา
เทศบาลตำบลรอนพิบูลย นั้น 
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัต ิเทศบาล  
พ.ศ.2496 แกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 14) พ.ศ.2562 และคำสั ่งจ ังหวัด
นครศรีธรรมราช 799/2564 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2564  เรื่องการมอบอำนาจให 
นายอำเภอรอนพิบูลย ปฏิบัติราชการแทน จึงขอแตงตั้ง นางอรภักดิ์  เจนวชิชุเมธ
เปนรองประธานสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
       ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี  7 พฤษภาคม  2564  เปนตนไป 
                                       ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  พฤษภาคม 2564 
                                                  (นายสมคิด  กาฬสุวรรณ) 
                                             ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน  
                              นายอำเภอรอนพิบูลย ปฏิบัติราชการแทน  
                                     ผูวาราชการจังหวัดนครศรธีรรมราช    
        ขออนุญาตเรยีนเชิญประธานสภาเทศบาลดำเนนิการตามระเบยีบวาระตอไป  
ขอเรียนเชิญคะ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล        
นายสุรเชษ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       กอนจะเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ขอใหทางเลขานุการสภาเทศบาล
ชั่วคราว ไดชี้แจงระเบียบกอนครับ เชิญครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาลช่ัวคราว 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงระเบียบ      
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น 
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
ขอ 13  
        วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหนำความในขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
        (วรรคสอง) เม่ือสภาทองถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแลวใหเลขานุการ
สภาทองถ่ินชั่วคราวพนจากตำแหนง 

  
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
            ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)...................................................     
           (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                   (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                     กรรมการ                                         เลขานุการ                                  
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 ขอ 18  

        ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถิ่น ทั้งนี้  
ใหคำนึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถ่ิน 
       ขออนุญาตชี้แจงเรื่องระเบียบฯ เพียงแคนี้ ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว ครับ ท่ีไดชี้แจงเรื่องระเบียบฯ ตอไป
เปนการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อบุคคลท่ี
จะเปนเลขานุการสภาเทศบาล ขอเชิญครบั 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ผูทรงเกียรติ กระผม 
นายเอกชัย  ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นางจารีวัฒน  กุลเจริญ
เปนเลขานุการสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกสภายกมือรับรอง เปนเอกฉันท)        
       ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหมครับ 
       หากไมมี ตามระเบียบฯ ขอ 14 กำหนดวา ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน 
รองประธานสภาทองถิ่น  หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก เปนอันวา                                  
สมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอชื่อผูสมควรเปนเลขานุการสภาเทศบาลตำบล 
รอนพิบูลยแลว จำนวน 1 ชื่อ คือ นางจารวีัฒน  กุลเจริญ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ เลือก นางจารีวัฒน กุลเจริญ เปนเลขานุการสภาเทศบาลตำบล 
รอนพิบูลย  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องการกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2564      
นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลนำเรียนขอกฎหมายและระเบียบครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร 
และผูเขารวมประชุม ทุกทานคะ 
      ขออนุญาตชี้แจงกฎหมายและระเบียบฯ ดังนี้ 
        ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
มาตรา 24 
       (กำหนดวา) ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญ
ครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำป ใหสภาเทศบาลกำหนด 
      (วรรคสอง) สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกำหนดไมเกินสามสิบวัน 
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 

  
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
            ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ).............................................     
        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                   (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                     กรรมการ                                         เลขานุการ 
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 ขอ 21 

        การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลา และวันเริ่มตน
ประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำป
สมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญ
ประจำปสมัยแรกของแตละป โดยใหนำความในขอ 11 มาบังคับใชโดย
อนุโลม 
        เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลว ใหประธานสภาทองถ่ินทำประกาศของสภาทองถ่ิน 
พรอมปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สำนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
        ในกรณีท่ีมิไดกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปไว หรือไมไดกำหนด
วันเริ่มประชุมสามัญประจำปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจำเปนตอง
เปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปท่ีกำหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจำปอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได 
ขอ 11 (2)   
       สำหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกำหนดวาการประชุมสมัยสามัญ
ประจำปของแตละสมัย ในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกำหนด 
กี่วัน กับใหกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของป
ถัดไปและมีกำหนดก่ีวัน 
       (วรรคสอง) การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามที่
กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด  
       ขอนำเรียนชี้แจงกฎหมายและระเบียบไวเพียงแคนี้ ขอบคุณคะ 
       ไมทราบทางเลขานุการสภา ไดจัดทำรางไวแลวบางหรือไม จะไดเปน
แนวทางใหกับทางสภาเทศบาล 
        ขออนุญาตนำเรียนทานประธานสภาเทศบาล และทานสมาชิก ทางงาน
เลขานุการและกิจการสภา ไดจัดทำราง ของการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำป
ไวแลว และไดแจกใหทุกทานแลวคะ 
สมัยประชุมสามัญประจำป และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำป      
พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
        1. สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแตวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 -  10 มิถุนายน  
            2564 มีกำหนด 30 วัน 
        2. สมัยสามัญ สมัยที่  2 ตั้งแตวันที่  1 - 30 สิงหาคม 2564 มีกำหนด 
           30 วัน 
        3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่  1 – 30 กันยายน 2564 มีกำหนด 
           30 วัน 
       4. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ตั้งแตวันท่ี  1 – 30 ธันวาคม 2564 มีกำหนด  
          30 วัน 

  
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
          ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)....................................................     
           (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                     (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                    กรรมการ                                              เลขานุการ                                
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 สำหรับวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำป สมัยแรก ของป พ.ศ.2565     

       ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2565 - 2 มีนาคม 2565 มีกำหนด 30 วัน   
นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลครับ ที ่ไดจ ัดทำรางใหกับทางสภา 
เพ่ือความสะดวก 
       ตอไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอสมัยประชุมสามัญประจำป  
พ.ศ. 2564  

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขอเสนอ 
สมัยประชุมสามัญประจำป และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำป พ.ศ. 2564  ตาม
รางท่ีกำหนดไว คือ 
        1. สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแตวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน  
           2564  มีกำหนด 30 วัน 
       2. สมัยสามัญ สมัยที่  2 ตั้งแตวันที่  1 - 30 สิงหาคม 2564 มีกำหนด   
          30 วนั                             
       3. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแตวันที่  1 - 30 กันยายน 2564 มีกำหนด  
          30 วัน 
      4. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ตั้งแตวันท่ี  1 - 30 ธันวาคม 2564 มีกำหนด  
         30 วัน 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

        ไมทราบวามีทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม 
หากไมมี สมาชิกสภาเทศบาลเสนอเปนอยางอื่นอีก ผมจะขอมตินะครับ สมาชิก
ทานใดเห็นชอบกำหนดสมัยประชมุ สมัยสามัญ ประจำป 2564 ตามท่ีทานสมาชิก
เสนอ โปรดยกมือครับ  
(สมาชิกยกมือรับรอง  เปนเอกฉันท  สมาชิกไมยกมือรับรอง ไมมี และงดออก
เสียง  1 เสียง) 

มติท่ีประชุม                        
 

เห็นชอบใหกำหนดวันเริ ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ ประจำป 
2564  
       1. สมัยสามัญ สมัยแรก ตั้งแตวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 - 10 มิถุนายน   
          2564  มีกำหนด 30 วัน 
       2. สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ตั้งแตวันท่ี  1 - 30 สิงหาคม 2564  
          มีกำหนด 30 วัน 
       3. สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ตั้งแตวันท่ี  1 - 30 กันยายน 2564  
          มีกำหนด  30 วัน 
      4. สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ตั้งแตวันท่ี  1 - 30 ธันวาคม 2564  
         มีกำหนด 30 วัน 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องการกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจำป 
2565      

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำป 
สมัยแรก ของป พ.ศ. 2565  

  
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
           ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)...................................................     
           (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                     (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                    กรรมการ                                             เลขานุการ 
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นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
รองประธานสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพและทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ขอเสนอ 
วันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำป สมัยแรก ของป พ.ศ. 2565 ตามรางที่ได
กำหนดไว  คือ 
       วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำป สมัยแรก ของป พ.ศ. 2565  ตั้งแต
วันท่ี  1 กุมภาพันธ  2565 - 2 มีนาคม 2565   มีกำหนด 30 วัน 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

        ไมทราบวามีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเสนอเปนอยางอื่นอีกไหม หากไมมี 
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอเปนอยางอื่นอีก ผมจะขอมตินะครับ สมาชิกทานใด
เห็นชอบกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำป 2564 ตามที่ทานสมาชิกเสนอ 
โปรดยกมือครับ  
(สมาชิกยกมือรับรอง  เปนเอกฉันท  สมาชิกไมยกมือรับรอง ไมมี และงดออก
เสียง  1 เสียง) 

มติท่ีประชุม                        
 

เห็นชอบ กำหนดวันเริ ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก 
ประจำป 2565 ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ  2565 - 2 มีนาคม 2565  
มีกำหนด 30 วัน                         

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องการเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น (คณะกรรมการตรวจรายงาน 
การประชุม)        

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลนำเรียนขอกฎหมายและระเบียบครับ 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        เรียนประธานสภาท่ีเคารพและทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และคณะผูบริหาร  
ขออนุญาตชี้แจงเรื่องระเบียบคะ 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติม จนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
ขอ 103  
       (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินมีจำนวนไมนอย
กวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
ขอ 104 
       คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาท่ีกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง
ใด ๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน 
ขอ 105  
       ภายใตบังคับขอ 103 และขอ 104 สภาทองถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภา
ทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภา
ทองถ่ินชุดตาง ๆ ตามความจำเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถ่ิน 
        (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
 
 
               

(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
           ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)...................................................     
           (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                     กรรมการ                                           เลขานุการ 
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 ขอ 107  

       ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ ่น ใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นหรือ
บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปน                               
ผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผู บริหาร
ทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
        (วรรคสอง) การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตที่ประชุมมีมติ
เปนอยางอ่ืน และนำวิธีการเลือกตามขอ 8 มาบังคับใชโดยอนุโลม 
        ประเด็นแรก ใหทานสมาชิกสภาเสนอวาจะใหมีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมจำนวนก่ีคน  
        เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลทราบระเบียบแลว ตอจากนี้ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาล เสนอชื่อวาจะใหมีคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลจำนวนก่ีคน 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที่เคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผม 
นายเอกชัย  ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอใหมีคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คน 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

       ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกสภายกมือรับรอง เปนเอกฉันท) 
        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดเสนอเปนอยางอ่ืนอีกไหม                            
        หากไมมี สมาชิกสภาเทศบาลเสนอเปนอยางอื่นอีก สรุปวาคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม มีจำนวน 3 คน 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน  3  คน 
         ประเด็นท่ีสอง ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอชื่อคณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม ทานท่ี 1 กอน ขอเชิญครับ 
        ขอเชิญ คุณพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม  
นายพงศกร พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายจักรพันธุ  
จุลภักดิ์  เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทานท่ี 1 ครับ 

นายสุรเชษ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกสภายกมือรับรอง เปนเอกฉันท) 
        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหม 
        หากไมมี สมาชิกสภาเทศบาลเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีก สรุปวาคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ทานท่ี 1 คือ นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
       ขอบคุณ คุณพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ตอไปเปนการเสนอ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทานท่ี 2 ขอเชิญเสนอครับ 
        ขอเชิญ คุณจักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ 

นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ กระผม  
นายจักรฤทธิ์ ชุมแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายพงศกร  
พงษเกษมพรกุล เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทานท่ี 2   

  
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
          ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)...................................................     
           (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                   กรรมการ                                             เลขานุการ 
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกสภายกมือรับรอง เปนเอกฉันท) 
        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหม                                   
        หากไมมี สมาชิกสภาเทศบาลเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีก สรุปวาคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ทานท่ี 2 คือ นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
       ขอบคุณ จักรฤทธิ์  ชุมแกว ครับ ตอไปเปนการเสนอคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ทานท่ี 3 ขอเชิญเสนอครับ 
        ขอเชิญ คุณอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ ครับ 

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

        เรียนทานประธานสภาที ่เคารพ และทานสมาชิกผู ทรงเกียรติ ดิฉัน 
นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ  รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอ นางสาวอุไรวรรณ 
สงีาม เปนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทานท่ี 3 ครับ  

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

        ขอผูรับรองดวยครับ (สมาชิกสภายกมือรับรอง เปนเอกฉันท) 
        ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีกไหม 
        หากไมมี สมาชิกสภาเทศบาลเสนอทานอ่ืนเพ่ิมเติมอีก สรุปวาคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมทานท่ี 3 คือ นางสาวอุไรวรรณ สีงาม 
        เปนอันวา ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลรอนพิบูลย ใหมีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม จำนวน 3 คน ประกอบดวย 
        1. นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์   
        2. นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
        3. นางสาวอุไรวรรณ สีงาม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 3 คน 
ประกอบดวย 
       1. นายจักรพันธุ      จุลภักดิ์   
        2. นายพงศกร       พงษเกษมพรกุล 
        3. นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 

นางจารีวัฒน  กุลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

        ขออนุญาตทานประธานคะ  สำหรับคณะกรรมการทั้ง 3 ทาน ที่ไดรับ
เล ือกยังไมม ีประธาน และเลขานุการ หลังจากนี ้ขอประชุมตอในส วน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เพื่อใหทานไดเลือกวาใครทำหนาท่ี
เปนประธาน และใครทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ ชุดนี้ ซึ ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
พ.ศ.2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
ขอ 109 กำหนดวา การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ิน
ครั้งแรก ใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ิน        
        (วรรคสอง) ใหคณะกรรมการสภาทองถิ ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธาน
กรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้นๆ  
       (วรรคสาม) ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่น ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจำนวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
        

  
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
          ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ).................................................     
        (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                กรรมการ                                             เลขานุการ                                    
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         (วรรคสี่) มติของคณะกรรมการสภาทองถิ่นใหถือเสียงขางมาก กรณี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด     
         ดังนั้น หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทั้ง 3 ทาน 
ไดประชุมเพื่อเลือกประธาน  และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 
ณ หองประชุมสภาเทศบาล คะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี 6 

      ขอบคุณเลขานุการมากครบั ขอใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดมี
การประชุมเลือกประธาน และเลขานุการ  
เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ไมทราบวามีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ บาง ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญ คุณพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ 

นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เร ียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผู ทรงเกียรติ ทุกทาน ขณะนี้ 
อำเภอรอนพิบูลย ไดมีผู ติดเชื ้อจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  
เปนจำนวนมาก กระผมขอเสนอมาตรการในการปองกัน โดยการจัดหาหนากาก
อนามัยและเจลลางมือ แจกจายใหกับพี่นองประชาชนใหทั่วถึงและครอบคลุม 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ คุณพงศกร  พงษเกษมพรกุล ครับ ไมทราบสมาชิกสภาทานใดจะเสนอ
เรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน ผมขอฝากทาน
ประธานสภาถึงคณะผู บร ิหาร ช วงนี ้ฝนตกน้ำในคูคลองจะเยอะกวาปกติ 
ผมอยากใหลงไปดูกันหนอยนะครับ เพื ่อบรรเทาความเดือดรอนใหกับพี ่นอง
ประชาชน ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบสมาชิกสภาทานใดจะเสนอ 
เรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญ คุณจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน ผมมีเรื่องจะฝาก
ถึงคณะผูบริหาร ครับ 
1. ผมขอสนับสนุนแนวคิดของ คุณพงศกร  พงษเกษมพรกุล ตองยอมรับนะครับวา
ตอนนี้เปนพื้นที่สีแดง การปองกันตองใสหนากาก และลางมือบอย ๆ ผมอยากให
เทศบาลจัดซื้อหนากากอนามัยใหเพียงพอกับจำนวนประชากรในเขตเทศบาล  
ถาเปนไปไดอยากใหจัดใหได  30 ชิ ้น ตอ 1 คน  ตอนนี ้หนากากอนามัย 
ในทองตลาดเหลือชิ้นละ 1 บาท  ผมอยากทราบวาคณะผูบริหารมีมาตรการใด 
ในการปองกัน ถาเงินไมพอทานจะจายขาดเงินสะสม ทางสภาก็ยินดีที่จะอนุมัติ
ทันที 
 
 

(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
          ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)...................................................     
           (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                     กรรมการ                                             เลขานุการ                                    
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 2. การประชาสัมพันธขาวสารในการประชุมสภา ทานประธานและสมาชิกไดคุยกัน

วาในการประชุมสภาแตละครั้ง อยากจะใหใชแอฟพิเคชั่น Face book ไลนสด 
ในการทำหนาที่ของทานสมาชิกสภาทั้ง 12 ทาน และเปนการประชาสัมพันธ 
ของคณะผูบริหารไดดีท่ีสุด 
3. ผมขอติดตามงาน กลุมงานอุตสาหกรรมการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  
สมาชิกสภาในสภาแหงนี้เปนสมาชิกเกาประมาณ 5 – 6 ทาน ทานคงจะรูวามงีาน
ท่ีคางเกาอยูประมาณ 7 เดือนแลว พ่ีนองประชาชนขาดโอกาสในการพัฒนาในเรือ่ง
ของโครงสรางพ้ืนฐาน ผมมีขอมูลอยูในมือ จำนวน 10 โครงการ ยังไมมีโครงการใด
ที่เปดไปใหเพื่อพัฒนาแกไขปญหาความเดือดรอนใหพี่นองประชาชนเลย เปนเงิน
งบประมาณ 4.4 ลานบาท ประกอบดวย 
     3.1 งานกอสรางสะพานเสริมเหล็ก คลองน้ำขุ นหนาโรงเรียนดรุณศึกษา 
งบประมาณ 1 ลานกวาบาท 
    3.2 โครงการปรับปรุงแอสฟลทต ิกคอนกรีต หนาโรงเร ียนดรุณศึกษา
งบประมาณ 1 ลานกวาบาท 

     3.3 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหลก็ ชนิด 2 ชองทาง  
ถนนบานหินลับ - เขานอย ตอนนี้ถนนและสะพานพังไปแลวครับ 
    3.4 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 2 ชองทาง  
ถนนบานเจกอูด 
    3.5 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนดิ 2 ชองทาง  
หนาบานครูไพศาล ซองทุงโหมะ หนาวัดเทพนมเชือด 
    3.6 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดชองทางเดียว  
บานวังไทรถนนรถไฟรอนพิบูลย สายคูขนานตรงนั้นขณะนี้พังไปแลว 
     3.7 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดชองทางเดียว 
ขางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    3.8 โครงการปรับปรุงบอพัก คสล. ถนนสายตลาดรอนฯ เปนการปรับปรุง 
ภูมิทัศนเพ่ือความสวยงาม 
    3.9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สายบานผูใหญรวย 
    3.10 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต สายบานคุณสมพร  สุขสวัสดิ ์
ผมขอฝากใหคณะผูบริหารท่ีไดรับการแตงตั้งแลว ชวยเรงใหหนอยนะครับ 
4. เรื่องสถานธนานุบาล ใหดำเนินการตอนะครับ เปนประโยขนโดยตรงตอพี่นอง
ประชาชน 
5. ผมไดลงพื้นที่และรับฟงปญหาจากพี่นองประชาชน อยากใหผู บริหารแกไข
ปญหาใหอยางจริงจัง และรวดเร็วนะครับ และผมหวังวาเราจะทำงานรวมกัน 
ดังสโลแกนท่ีเราไดใหไวตอนรณรงคหาเสียง มีอิสระในสภา ประโยชนของประชาชน
ตองมากอน ขอบคุณครับ  
 

  
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
          ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)...................................................     
           (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                     กรรมการ                                           เลขานุการ                                    
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ คุณจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ 
เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญ คุณจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ 

นายจักรกรศิน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน ผมขอฝากปญหา
เรื่องรถขยะสงกลิ่นเหม็นมาก ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ คุณจักรกริศน  แปนเพ็ชร ครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญ รองพรเทพ ครับ 

นายพรเทพ  เพชรอนันต 
รองปลัดเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน ผมขอนำเรียน
ชี้แจงนะครับ ขณะนี้กองสาธารณสุขไดดำเนินการปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการฉีดพนฆาเชื ้อไปแลวใน
พื้นท่ีเสี่ยง ขณะนี้กำลังเขียนโครงการเพื่อเสนอขอใชงบกลาง ใชเงินสำรองจาย  
เพื่อจัดทำโครงการควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 รายการท่ี
จัดซื ้อมีหนากากอนามัย สเปรยแอลกอฮอล 100 ml. เจลแอลกอฮอลที่เปน
แกลลอน สำหรับเติมไวใชในสำนักงาน และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบใชฝามือและ
หนาผาก พรอมขาตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ดำเนินการจัดทำแผนพับประชาสัมพันธ 
เงินสำรองจายยังไมเพียงพอสำหรับการจัดซื้อ ตองทำการขอโอนเงินงบประมาณ
เพิ่มจะไดเพียงพอกับคาใชจายในการจัดซื้อรอบนี้ ขณะนี้อยูในขั้นตอนการเสนอ
โอนงบประมาณ ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ รองพรเทพ ครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีก
บาง ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญทานนายกฯ  ครับ 

นายณรงค  แซใช 
นายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน  เม่ือสัปดาหท่ีผานมา
ทาน สส.ชัยชนะ เดชเดโช เปนหวงเปนใยไดนำรถมาฉีดพนฆาเชื้อตามพื้นที่ที่เปน
พื้นที่เสี่ยงใหกับพอแมพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่ และทานนายกอบจ. กนกพร 
เดชเดโช ไดนำหนากากอนามัยและเจลแอลกอฮอลใหอสม.แจกจายใหกับพี่นอง
ประชาชนในพื้นท่ี และสำหรับเรื่องที่ทานจักรพันธุ จุลภักดิ์ ไดพูดคุยถึงโครงสราง
พ้ืนฐาน ผมขอนำเรียนตอทานประธาน ผมวารอใหผมแถลงนโยบายตอสภากอน 
นะครับ กอนที่จะดำเนินการใหทุก ๆ เรื ่อง ที่เพื ่อนสมาชิกสภาเปนหวงเปนใย 
พอแมพ่ีนองในเขตพ้ืนท่ี ผมจะดำเนินการใหเร็วท่ีสุด ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ ทานนายกฯ ครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม
อีกบาง ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญ คุณเอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ 

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน ผมขอขอบคุณ
ทานนายกท่ีไดรับปากวาจะทำงานใหเร็วท่ีสุด ปญหาของพอแมพ่ีนองประชาชนรอ
ทานนายกฯ ลงไปแกไขปญหา ผมก็ยินดีกับพอแมพ่ีนองในเขตเทศบาล ดวยครับ 

  
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
          ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)..................................................     
           (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                    กรรมการ                                           เลขานุการ                                    
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นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ เอกชัย  ศรีพิทักษ ครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ 
เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญ คุณจักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ 

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ ์
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน ผมขอสอบถาม
เรื่องการจดัซื้อวามีมาตรการอยางไร อยากทราบจำนวนครับ เทาที่ทราบของนายก
อบจ. ให อสม. ลงไปแจกครัวเรือนละ 10 ชิ้น ทานทราบไหมครับวาหนากาก
อนามัย 1 ชิ้น ใชไดครั้งเดียวและตองทิ้ง  ผมคิดวาคงไมเพียงพอ ผมขอเสนอใหได
ทุกคนที่มีชื ่อในเขตเทศบาล ใหได 30 ชิ้น ตอ 1 คน  และจัดหาเจลลางมือให
เพียงพอกับพี่นองประชาชน การปองกันที่ดีที่สุด คือ หนากากอนามัย และเจล 
ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ จักรพันธุ  จุลภักดิ์ ครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื ่นๆ 
เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ครับ 

นายสุทธิรักษ  ม่ันคง 
รองนายกเทศมนตรี 

     เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน ตามนโยบายของ
ทานนายกฯ ไดมอบใหกองสาธารณสุขจัดซื้อหนากากอนามัยและเจลใหเพียงพอ
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ตอนนี้ใหรองปลัดดำเนินเรื่องอยู 
ผมอยากใหรองปลัดชี้แจงจำนวนครัวเรือนท่ีเราจะจัดซ้ือจัดจาง  

นายสุรเชษฐ  สุรภักด ี
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ ทานรองนายกฯ สุทธิรักษ ครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญ ทานรองพรเทพ ครับ 

นายพรเทพ  เพชรอนันต 
รองปลัดเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน ผมขอชี้แจง
เพิ่มเติม เปาหมายของเทศบาล จำนวน 2,300 ครัวเรือน หนากากอนามัยที่จะ
จัดซ้ือ 1 กลอง บรรจุ 50 แผน นโยบายของทานนายกฯ จะแจกครัวเรือนละ  
25 แผน และมีสเปรยแบบฉีดครัวเรือนละ 1 ขวด ขอบคุณครับ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ ทานรองพรเทพ ครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื ่องอื ่น ๆ 
เพ่ิมเติมอีกบาง ขอเชิญครับ  
     ขอเชิญ ทานเลขานุการสภาเทศบาล ครับ 

นางจารีวัฒน  กุเลเจริญ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทุกทาน ขออนุญาตนำ
เรียนในเรื่องของสถานธนานุบาล ซึ่งทานนายกฯ ก็จะดำเนินการตอ ทานไมตอง
กังวล ที่ชาเพราะวารอใหทางธนารักษตรวจสอบแบบที่เทศบาลไดเพิ่มเติม คือ 
หองพักสำหรับยาม ขอบคุณคะ 

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ ทานเลขานุการสภาเทศบาล ครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอ
เรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกบาง หากไมมี ผมขอแสดงความยินดีกับทานนายกฯ  ท่ีไดรับ
เลือกใหเปนนายกเทศมนตรี ยินดีกับทานรองนายกฯ ทั้ง 2 ทาน ทานที่ปรึกษา
นายกฯ และเลขานุการนายกฯ ที่ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ และยินดีกับ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ที่ไดรับเลือกเขามา อยากใหสมาชิกสภาแตละทานได
แนะนำตัวครับ  ขอเชิญครับ 

  
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
          ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)...................................................     
          (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                   กรรมการ                                           เลขานุการ                                    
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นายสมพร  สุขสวัสดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       กระผม นายสมพร  สุขสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ        

นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       กระผม นายสุนทร  ขวัญชัยรัตน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ        

นางอำไพ  ศิริแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       ดิฉัน นางอำไพ  ศิริแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ        

นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       กระผม นายจักรกริศน  แปนเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ        

นายวัชระ  ภูประเสริฐ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       กระผม นายวัชระ  ภูประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ        

นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       กระผม นายจักรฤทธิ์  ชุมแกว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ        

นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       กระผม นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ        

นายพงศกร พงษเกษมพรกุล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       กระผม นายพงศกร พงษเกษมพรกุล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ        

นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       ดิฉัน นางอรภักดิ์  เจนวิชชุเมธ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ครับ        

นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       ดิฉัน นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ        

นายเอกชัย  ศรีพิทักษ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

       กระผม นายเอกชัย  ศรีพิทักษ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ครับ        

นายสุรเชษฐ  สุรภักดี 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณ ทานสมาชิกสภา ทุกทาน ครับ ไมทราบสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่อง 
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกบาง หากไมมีขอเรียนเชิญ ทานสมคิด กาฬสุวรรณ ปลัดอำเภอ 
เจาพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอ ปฏิบัติ
ราชการแทนผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กลาวปดการประชุม ครับ  

นายสมคิด กาฬสุวรรณ 
ปลัดอำเภอ เจาพนักงาน 
ปกครอง ชำนาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทน นายอำเภอ
รอนพิบูลย ปฏิบัติราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  

        ทานคณะผูบริหาร สมาชิกสภา ทานประธาน และทานรองประธาน ผมขอ
แสดงความยินดี วันนี้การประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก เปนไปดวยความเรียบรอย
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ผมไดรับฟงในวาระตาง ๆ  พิจารณาแลวเห็นวา
สมาชิกสภาเทศบาล ไดเล็งเห็นปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน โดยเฉพาะปญหาวิกฤตท่ี
เกิดข้ึน ณ ปจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  พ้ืนท่ีอำเภอรอนพิบูลยถือวามี
ความรุนแรงอันดับ 2 ของจังหวัด แตทางอำเภอก็ไดตระหนักถึงพ่ีนองประชาชนมา
โดยตลอด ทางอำเภอไดเสนอไปยังผูวาราชการจังหวัดใหสั่งปดหมูบาน 3 หมูบาน   
 
 

  
(ลงชื่อ)...................................... 
       (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
          ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ).....................................................          (ลงชื่อ)..................................................     
          (นางสาวอุไรวรรณ  สีงาม)                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
                    กรรมการ                                           เลขานุการ    
 
                                 



                                     22            
 ปรากฏวาสถานการณดีขึ้น ปจจุบันนี้มีผูติดเชื้อจำนวนทั้งสิ้น 90 คน วันนี้มีผูติด

เชื้อเพิ่มขึ้น 2 ราย หมูที่ 7 ตำบลหินตก เปนคนในครอบครัวเดียวกัน ขอขอบคุณ 
พี่นองประชาชน พอคา แมคา ทั้งหลาย ตลอดจนเจาของตลาด ที่ใหความรวมมือ
ในการหยุดจำหนายถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564  วันนี้การประชุมก็เปนไปดวย
ความเรียบรอย ขอขอบคุณทุกสวนทุกฝาย บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว ขอปดการ
ประชุม สวัสดีครับ 

ปดประชุมเวลา 11.50 น. 
                             
 

 
 

 
              (ลงชื่อ).........อัญชลี  อิสสภาพ.................ผูจด/ผูพิมพ 
                          (นางสาวอัญชลี  อิสสภาพ) 
                      นักจัดการงานท่ัวไป ชำนาญการ 
 
 

             (ลงชื่อ)..........จารีวัฒน  กุลเจริญ............ผูตรวจรายงานการประชมุ 
                          (นางจารีวัฒน  กุลเจริญ) 
                      ปลัดเทศบาลตำบลรอนพิบูลย 
 
                  

                               ตรวจถูกตอง 
 
 

             (ลงชื่อ).........จักรพันธุ  จุลภักดิ์.............ประธานกรรมการ 
                        (นายจักรพันธุ  จุลภักดิ์) 
 
 
 

            (ลงชื่อ)............อุไรวรรณ สีงาม...........กรรมการ 
                        (นางสาวอุไรวรรณ สีงาม) 
 
 
 

            (ลงชื่อ)....พงศกร  พงษเกษมพรกุล....กรรมการ/เลขานุการ 
                    (นายพงศกร  พงษเกษมพรกุล) 
 
 

 


	ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

