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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพีครั้งแรก
วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)

กราบเรียนท่านนายอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอบ้านนาสารนายกเทศมนตรี
ตํ า บลพรุ พี คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลพรุ พี แ ละ
ผูเ้ ข้าร่วมทุกท่าน กระผมนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ ปลัดเทศบาลตําบล
พรุพี กล่าวแนะนําตัวและทําหน้าที่เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว) ในการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี (ครั้งแรก) โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลพรุพี เข้าร่วมประชุม 12 คน ครบองค์ประชุมครับ
- อ่านประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพรุพีครั้งแรก ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง เรียกประชุม
สภาเทศบาลตําบลพรุพีค รั้งแรก ตามที่คณะกรรมการการเลือ กตั้ง
ได้มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีและ
นายกเทศมนตรีตําบลพรุพี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 และ
คณะกรรมการการเลือ กตั้งได้ป ระชุม ครั้งที่ 26/2556 เมื่อ วันที่
18 มีนาคม 2556 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลพรุพแี ละนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี จํานวน 13 คน ครบตาม
จํานวนที่กฎหมายกําหนดแล้ว นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธ านี
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เพื่ อ ประโยชน์ ข องเทศบาลและเป็ น ไปตาม
กฎหมาย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)
พ.ศ. 2552) และตามนัยข้อ 6 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพีครั้งแรก ใน
วันที่ 29 มี นาคม 2556 เวลา 10.00 น. เป็น ต้น ไป ณ ห้อ ง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ประกาศ ณ วั น ที่ 26 เดื อ นมี น าคม พ.ศ. 2556 ลงชื่ อ
นายชลอศัก ดิ์ วานิต ย์เ จริญ รองผู้ ว่าราชการจังหวัด สุ ราษฎร์ธ านี
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลําดับต่อไปขอ
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เรียนเชิญท่านนายอําเภอบ้านนาสาร นายภูริรัตน์ ธีรอรรถ ปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี จุ ด ธู ป เที ย นบู ช า
พระรัตนตรัย พร้อมกล่าวเปิดประชุมและให้โอวาทแก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพแี ละผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็นลําดับต่อไป
นายภูรริ ัตน์ ธีรอรรถ
นายอําเภอบ้านนาสาร
ปฏิบัตริ าชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน ท่านนายกเทศมนตรีตําบลพรุพี และท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลพรุพี ผูท้ รงเกียรติทุกท่านผมรูส้ กึ เป็นเกียรติ และมีความยินดี
เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบล
พรุพีครั้งแรกในวันนี้ ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ
อีกครั้งหนึ่งที่ทุกท่านได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ในเขต
เทศบาลตําบลพรุพีที่ได้เลือกท่านให้เข้ามาดูแลและรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาลตําบลพรุพี ซึ่งถือได้ว่าท่านได้รับเกียรติ
อย่างสูงจากประชาชน ผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นเทศบาล เป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ในการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบ
และถื อ กั น ว่ า การปกครองในรู ป แบบเทศบาล เป็ น การปกครองที่
เป็ น ไปตามครรลองของระบอบประชาธิ ป ไตย กล่ าวคือ ให้โ อกาส
ประชาชนได้ เ ลือ กตั ว แทนของตนมาทํา หน้า ที่ กํา หนดนโยบายออก
ระเบีย บ ข้อ บังคับให้กับท้องถิ่น ตัดสิน ใจ และควบคุมการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องฝ่ า ยบริ ห าร ซึ่ ง เรี ย กว่ า ทํ า หน้ า ที่ นิ ติ บั ญ ญั ติ แ ละบริ ห าร
กิจการของท้องถิ่นในรูปแบบของนายกเทศมนตรีอันเป็นการเลือกตั้ง
ผูบ้ ริหารโดยตรง ดังนัน้ การปกครองในรูปแบบเทศบาลดังกล่าว ถือ
ได้วา่ เป็นไปตามเจตนารมณ์และหลักการปกครองตนเองของประชาชน
โดยประชาชน และเพื่อประชาชน อย่างแท้จริง คงจะเป็นภารกิจอัน
หนักอึ้งของท่านทั้งหลาย เพราะเทศบาลตําบลพรุพี นั้น มีภารกิจ
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย ตามการขยายของชุมชนอย่างรวดเร็วภายใน
เขตเทศบาล และสภาพความเป็นอยู่ใ นสังคม ชุมชน ดังนั้น จึงมี
หลายสิ่งหลายอย่างที่ทา้ ทายความสามารถของท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะ
เป็ น ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาด้ า นการจราจร ปั ญ หาด้ า นการ
ก่อสร้าง ที่อยูอ่ าศัย ปัญหาด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาการศึกษา
ปัญหาความต้องการอันหลากหลายของพี่น้องประชาชน และอื่น ๆ ที่
จะตามมาอีกมาก แต่ผมเชื่อในความรูค้ วามสามารถของท่านทั้งหลาย
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ว่ า สามารถที่ จ ะฟั น ฝ่ า ปั ญ หาต่ า ง ๆ และปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากพี่นอ้ งประชาชนให้สําเร็จลุลว่ งตามปณิธานที่ได้ตงั้ ไว้
บั ด นี้ ได้ เ วลาอั น เป็ น อุ ด มฤกษ์ แ ล้ ว ผมขอเปิ ด การประชุ ม สภา
เทศบาลตําบลพรุพคี รัง้ แรก ณ บัดนี้
นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ (ชั่วคราว)

ขอขอบคุณท่านภูริรัตน์ ธีรอรรถ นายอําเภอบ้านนาสารไว้เป็นอย่าง
สูงครับ ต่อไปผมขออนุญาตอ่านพระราชบัญญัตเิ ทศบาล
- ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบันข้อที่ 20 สภาเทศบาลมีประธานสภาเทศบาล 1 คน และรอง
ประธานสภาเทศบาล 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก
สภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ระเบียบการประชุมมหาดไทย
ว่าด้วยการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2547 แก้ไ ขเพิ่มเติมมาถึง
ปัจจุบัน
- ข้อ 7 ในการประชุมสภาเทศบาล ตามข้อ 6 ให้ปลัดเทศบาลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว เชิญ
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดในที่ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราว หาก
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เชิญสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่มอี ายุรองลงมาตามลําดับทําหน้าที่เลือกประธานสภาท้องถิ่น
- ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่
ละคนมีสทิ ธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น 1 คน ที่ตนเห็นสมควรเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้อ งถิ่น โดยคําเสนอนั้นจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยชื่อเสนอได้ไม่จํากัดจํานวน
และให้สมาชิกท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้นโดยวิธีเขียนชื่อ
นามสกุลของผูท้ ี่ถูกเสนอ คนละ 1 ชื่อ เมื่อเปิดนับแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวประกาศต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด
เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ ก ถ้ า ได้ ค ะแนนสู ง สุ ด เท่ า กั น หลายคนให้ เ ลื อ กใหม่
เฉพาะคนที่มีคะแนนเท่ากัน โดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนนเท่ากันอีกก็ให้
วิธีการจับฉลาก การตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่นอ้ ยกว่า 2 คนมาช่วย
- ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ
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แล้ ว แต่ ก รณี ดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง ทั น ที เมื่ อ การแต่ ง ตั้ ง ประธานสภา
ท้อ งถิ่นแล้วเสร็จ ประธานสภาท้อ งถิ่นที่ไ ด้รับ เลือ กตั้งปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นในครัง้ ต่อไป
- ข้อ 10 (2) ประธานสภาชั่วคราวพ้นจากตําแหน่งเมื่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีคําสั่งแต่งตัง้ ประธานสภาเทศบาล
- ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น
หรือ เลขานุก ารสภาท้อ งถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้ง
สภาท้องถิ่นตําแหน่งละ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก หมายความ
ว่าการจะเลือกประธานสภานั้นจะต้องมีประธานสภาชั่วคราวก่อน ผู้ที่
จะทําหน้าที่ป ระธานสภาชั่ว คราวคือ ผู้ที่มีอ ายุสูงสุด ในจํานวน 12
คนของสมาชิกสภาท้องถิ่นของสภาเทศบาลซึ่งตามบัญชีรายชื่อทั้ง 12
คนนัน้ ได้ตรวจสอบดูแล้วปรากฏว่า นายจรัญ พัฒน์ชู เกิดเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2488 ปัจจุบันอายุ 67 ปี…-…..เดือน เป็นผู้มีอ าวุ โ ส
สูงสุดและแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลสํารวจว่ามีใครที่มีอายุมากกว่า
นายจรัญ พัฒน์ชู ที่มีอายุ 67 ปี ก็ขอให้แสดงตัว หากไม่มีก็ขอ
เชิญ นายจรัญ พัฒน์ชู ปฏิบัติหน้าที่ป ระธานสภาเทศบาลชั่วคราว
ครับ ท่านจรัญ พัฒน์ชู พร้อมรับตําแหน่งประธานสภาฯ ชั่วคราว
หรือไม่ครับ
นายจรัญ พัฒน์ชู
สมาชิกเทศบาลตําบล เขต 1

กราบเรียนท่านนายอําเภอบ้านนาสาร ท้องถิ่นอําเภอ นายกเมศมนตรี
ตําบลพรุพแี ละเพื่อนสมาชิกทุกท่านกระผม นายจรัญ พัฒน์ชู พร้อม
รับตําแหน่งประธานสภาฯ ชั่วคราว ครับ

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ครับขอเชิญท่านประธานสภาฯ ชั่วคราว ทําหน้าที่ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปขอเชิญครับ

นายจรัญ พัฒน์ชู
ประธานสภาฯ ชั่วคราว

เรียนท่านนายอําเภอบ้านนาสาร ท่านท้องถิ่นอําเภอท่าน
นายกเทศมนตรีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีทุก
ท่าน ตามที่กระผมได้รับมอบหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2547
ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ประธานสภาเทศบาลฯ ชั่ ว คราว และมี ห น้ า ที่ เ ลื อ กประธานสภา

5
เทศบาลตําบลพรุพี กระผมขอดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
เป็นลําดับต่อไปครับ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานสภาชั่วคราวแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจรัญ พัฒน์ชู
ประธานสภาฯ ชั่วคราว

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพที ุกท่าน กล่าวคําปฎิญาณ
ก่ อ นเข้ า รั บ หน้ า ที่ ต ามข้ า พเจ้ า ดั ง นี้ ข้ า พเจ้ า นายจรั ญ พั ฒ น์ ชู
ขอปฎิ ญ าณตนว่ า จะรั ก ษาไว้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั ก รไทย ทั้ ง จะซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ
ประโยชน์ของท้องถิ่น

ระเบียบวาระที่ 2

การเลือกประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี

นายจรัญ พัฒนชู
ประธานสภาฯ ชั่วคราว

กล่าวเชิญเลขานุการสภาเทศบาล (ชั่วคราว) ชีแ้ จงหลักเกณฑ์วธิ กี าร
เลือกประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ครับกระผมขอชีแ้ จงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 8,9,14 อีกครัง้
- ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ฉบั บ ปั จ จุ บั น ข้ อ ที่ 20
สภาเทศบาลมี ป ระธานสภาเทศบาล
1 คน และรองประธานสภาเทศบาล 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล ระเบียบการ
ประชุมมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2547 แก้ไข
เพิ่มเติมมาถึงปัจจุบัน
- ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่
ละคนมีสทิ ธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น 1 คน ที่ตนเห็นสมควรเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้อ งถิ่น โดยคําเสนอนั้นจะต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน โดยชื่อเสนอได้ไม่จํากัดจํานวน
และให้สมาชิกท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้นโดยวิธีเขียนชื่อ
นามสกุลของผูท้ ี่ถูกเสนอ คนละ 1 ชื่อ เมื่อเปิดนับแล้วให้ประธานสภา
ท้องถิ่นชั่วคราวประกาศต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด

6
เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เลื อ ก ถ้ า ได้ ค ะแนนสู ง สุ ด เท่ า กั น หลายคนให้ เ ลื อ กใหม่
เฉพาะคนที่มีคะแนนเท่ากัน โดยใช้วิธีเดิมแต่ถ้าคะแนนเท่ากันอีกก็ให้
วิธีการจับฉลาก การตรวจนับคะแนนให้ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว
เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่นอ้ ยกว่า 2 คนมาช่วย
- ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ
แล้ ว แต่ ก รณี ดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง ทั น ที เมื่ อ การแต่ ง ตั้ ง ประธานสภา
ท้อ งถิ่นแล้วเสร็จ ประธานสภาท้อ งถิ่นที่ไ ด้รับ เลือ กตั้งปฏิบัติหน้าที่
ประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นในครัง้ ต่อไป
- ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น
หรือ เลขานุก ารสภาท้อ งถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรแต่งตั้ง
สภาท้องถิ่นตําแหน่งละ 1 คน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก หมายความ
ว่าการจะเลือกประธานสภานั้นจะต้องมีประธานสภาชั่วคราวก่อน ผู้ที่
จะทําหน้าที่ป ระธานสภาชั่ว คราวคือ ผู้ที่มีอ ายุสูงสุด ในจํานวน 12
คน ของสมาชิกสภาท้องถิ่นของสภาเทศบาล ขอเชิญประธานสภาฯ
ชั่วคราวดําเนินการต่อครับ
นายจรัญ พัฒน์ชู
ประธานสภาฯ ชั่วคราว

สอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ว่าได้ทราบกฎหมายและวิธกี ารเลือก
ประธานสภาเทศบาลแล้ว ถ้าหากใครมีข้อสงสัยวิธีการเลือกขอเชิญ
สอบถามได้ หากทุ ก ท่า นเข้ าใจและไม่มีผู้ ซัก ถาม สภาเทศบาลจะ
เลือกประธานสภาเทศบาลต่อไป ขอเชิญสมาชิกเทศบาลฯ เสนอชื่อ
สมาชิกสภาฯ ที่เห็นสมควรดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลตําบล
พรุพีได้ครับ

นายยุทธนา แสงสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

กราบเรียนท่านนายอําเภอบ้านนาสาร ท้องถิ่นอําเภอ นายกเมศมนตรี
ตําบลพรุพีแ ละเพื่อ นสมาชิก ทุก ท่ านกระผมขอเสนอชื่อ นายมงคล
สิทธิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเขต 1 เป็นประธานสภาเทศบาล
ตําบลพรุ พีค รับ ผู้รั บ รอง คือ นายไตรลาศ เกตุ ณ รายณ์ และ
นายสมชาย ช่วยพิทักษ์

7
นายจรัญ พัฒนชู
ประธานสภาฯ ชั่วคราว

มีผรู้ ับรองถูกต้องสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพี ท่านใดจะเสนอ
สมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นอีกไม่ครับ ขอเชิญเสนอได้อีก เชิญครับ
มีผู้ใดคัดค้านบ้างหรือไม่ หรือมีผู้ใดจะเสนอชื่อคนอื่นอีกหรือไม่ เมื่อ
ไม่ มี ผู้ ใ ดเสนอชื่ อ อีก ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ว ยการ
ประชุมท้องถิ่นถือว่า นายมงคล สิทธิชัย สมาชิกสภาเทศบาลตําบล
พรุพีเขต 1 ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลตําบล
พรุพี ตกลงว่าเราได้ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพีคนใหม่ ผมขอ
พัก 10 นาทีครับ

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

เมื่อสมาชิกพร้อมผมขอประชุมต่อผมขออ่านคําสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ที่ 1115/2556 เรื่อง แต่งตัง้ ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี อาศัย
อํานาจตามความนัยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 {แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 } ประกอบตาม
ข้อ 10 (2) แห่ งระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ว ยข้อ บังคั บ การ
ประชุมสภาท้อ งถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 2)
พ.ศ. 2554 จึงได้มคี ําสั่งแต่งตัง้ นายมงคล สิทธิชัย เป็นประธานสภา
เทศบาลตําบลพรุพี ตามมติของสภาเทศบาลตําบลพรุพี ในการประชุม
สภาเทศบาลตําบลพรุพี ครั้งแรก เมื่ อ วันที่ 29 มีน าคม 2556
ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ บั ด นี้ เ ป็ น ต้ น ไปสั่ ง ณ วั น ที่ 29 เดื อ น มี น าคม พ.ศ.
2556 ลงชื่อ นายภู ริรั ตน์ ธี รอรรถนายอํ าเภอบ้ านนาสารปฏิ บั ติ
ราชการแทนผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ขอเชิ ญ ท่ า น
ประธานสภาท่านมงคล สิทธิชัย ทําหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาล
ตําบลพรุพคี นต่อไป

นางมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านนายอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอบ้านนาสารนายกเทศมนตรี
ตําบลพรุพี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีและ
ผู้เ ข้าร่ว มทุ ก ท่านกระผม นายมงคล สิท ธิชั ย สมาชิก สภาเทศบาล
ตําบลพรุพีขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ ชั่วคราว และสมาชิกสภา
เทศบาลพรุ พี ผู้ ท รงเกี ย รติ ทุ ก ท่ า นที่ ไ ด้ เ ลื อ กกระผมมาเป็ น
ประธานสภาเทศบาลตํ า บลพรุ พี กระผมจะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพีให้ดที ี่สุด
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพแี ละ
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลพรุพี

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลฯ

สภาเทศบาลตําบลพรุพจี ะเลือกรองประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี
ก่อนและขอเชิญนายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ
ชั่วคราว ชีแ้ จงระเบียบครับ

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ขออนุญาตชีแ้ จงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 12
วิธกี ารเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความข้อ 8 มาบังคับใช้โดย
อนุโลม กรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้
สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือก
รองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภา
ท้องถิ่นในลําดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจํานวนที่พงึ มี

นางมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลฯ

เมื่อท่านได้รับทราบถึงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกรอง
ประธานสภาเทศบาลแล้ว เมื่อเข้าใจแล้วขอให้สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบล เสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าควรดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล
ตําบลพรุพขี อเชิญครับ

นางวณิชยา อู่ทรงธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

กราบเรียนท่านนายอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอบ้านนาสารนายกเทศมนตรี
ตําบลพรุพี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีและ
ผู้เข้าร่วมทุกท่านดิฉันนางวณิชยา อู่ทรงธรรม สมาชิกเทศบาล เขต 2
ขอเสนอชื่อ นายสมชาย ช่วยพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 เป็น
รองประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพคี ะ่

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
ผูร้ ับรอง คือ นายยุทธนา แสงสุวรรณ และ นายสุรยิ า ประพันธ์
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นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านอื่น
อีกหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญเสนอ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีก ตามระเบียบถือ
ว่า นายสมชาย ช่วยพิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาลได้รับเลือกให้เป็นรอง
ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี ลําดับต่อไปให้ท่านเลขานุการสภา
ชั่วคราวอ่านคําสั่งแต่งตัง้ ของรองประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญครับ

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ผมขออ่านคําสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 1116/2556 เรื่องแต่งตัง้
รองประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพอี าศัยอํานาจตามความนัยมาตรา
20 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 {แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2552 } ประกอบตามข้ อ 5 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาท้ อ งถิ่ น พ.ศ.
2547 {แก้ไ ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2554 } จึงได้มีคําสั่ง
แต่งตั้ง นายสมชาย ช่วยพิทักษ์ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตําบล
พรุพี ตามมติของสภาเทศบาลตําบลพรุพี ในการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพรุพี ครั้งแรก เมื่อ วันที่ 29 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ ตั้งแต่
บัด นี้เ ป็น ต้ น ไป สั่ง ณ วัน ที่ 29 เดือ น มี น าคม พ.ศ. 2556
ลงชื่อ นายภูริรัตน์ ธีรอรรถ นายอําเภอบ้านนาสารปฏิบัติราชการ
แทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ต่อไปพิจารณาเลือกเลขานุการสภาเทศบาลและขอเชิญนายพงศ์ศักดิ์
รักษาวงศ์ เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ชีแ้ จงระเบียบข้อกฎหมาย

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือก
พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรื อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น คนหนึ่ งขึ้ น เป็น เลขานุ ก ารสภาท้ อ งถิ่น โดย
คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์แก่สภาท้องถิ่น ซึ่ง
หมายความว่ า สามารถเลื อ กจากสมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งาน
ข้าราชการก็ไ ด้ที่มีความรู้ค วามสามารถให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ
สภาเทศบาลและวิธีการเลือกก็เช่นเดียวกับการเลือกประธานและรอง
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ประธานสภาเทศบาล โดยวิธีการเสนอชื่อ แต่หากมีสมาชิกเสนอขึ้น
เพียงชื่อเดียวให้ถอื ว่าได้รับการเลือกทันที
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

สอบถามสมาชิกสภาเทศบาลว่าได้ทราบถึงระเบียบ กฎหมายในการ
เลือกเลขานุการสภาเทศบาลแล้วหรือไม่ ถ้าเข้าใจแล้วขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลเสนอชื่อได้

นายไตรลาศ เกตุณรายณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

กราบเรียนท่านนายอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอบ้านนาสารนายกเทศมนตรี
ตําบลพรุพี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีและ
ผู้เข้าร่วมทุกท่านกระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ สมาชิกเทศบาล
เขต 1 ขอเสนอชื่อ นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์ รองปลัดเทศบาลตําบล
เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตําบลพรุพคี รับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอผูร้ ับรองด้วยครับ
ผู้รับรอง คือ นายไพโรจน์ อักษรทอง และ นายอํานวย รักชาติ ถ้า
ไม่มีผู้ใ ดเสนอชื่อ อื่นอีก ตามระเบีย บฯ นายสารัท ธ์ เพชรรามวงศ์
รองปลัด เทศบาลตํา บล ได้รั บ เลื อ กให้ เ ป็น เลขานุก ารสภาเทศบาล
ตําบลพรุพี ผมขอพักการประชุม ๑ ชั่วโมง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องการพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาล

ขอเชิญนายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์ เลขานุการสภาเทศบาลชีแ้ จง
ระเบียบกฎหมาย

นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์
เลขานุการสภาเทศบาลฯ

ครับขอชีแ้ จงระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาเทศบาลท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ 21 การกําหนดสมัย
ประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นสมัยประชุม
สภาสามัญประจําปีแต่ละสมัยให้เริ่มสมัยสามัญประจําปีของปีถัดไป
ให้ประธานสภาเทศบาลนําปรึกษาในที่ประชุมสภาครั้งแรกในแต่ละปี
โดยให้นําความในข้อ 11 มาบังคับใช้โดยอนุโลม ซึ่งข้อ 11 ให้แต่ละ
เทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีในแต่ละสมัยจะเริ่ม
เมื่อใดและในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันให้เริ่มประชุมสมัย
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สามัญประจําปีนัดแรกในปีถัดไป พระราชบัญญัติสภาเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมครั้ง
แรก และสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด ซึ่งก็หมายความ
ว่าในปีหนึ่งให้มสี มัยสามัญได้ 4 สมัย สมัยหนึ่งไม่เกิน 30 วัน
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลฯ

แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์ เลขานุการสภาเทศบาล
ได้ชี้แจงระเบียบและกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ต่อไปก็จะขอพิจารณา
กําหนดสมัยประชุมสภาฯ สามัญและเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ
กําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญได้เลย

นายไตรลาศ เกตุณรายณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

กราบเรียนท่านนายอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอบ้านนาสารนายกเทศมนตรี
ตําบลพรุพี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีและ
ผู้เข้าร่วมทุกท่านกระผมนายไตรลาศ เกตุณรายณ์ สมาชิกเทศบาล
เขต 1 ขอเสนอสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 4 สมัย ดังนี้
สมัยสามัญที่ 1 ตัง้ แต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยสามัญที่ 2 ตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยสามัญที่ 3 ตัง้ แต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป
มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน
สมัยสามัญที่ 4 ตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน
และขอเสนอกํ า หนดสมั ย ประชุ ม สภาฯ สมั ย สามั ญ ของปี
2557 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตัง้ แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ น
ต้นไป มีกําหนดไม่เกิน 30 วัน

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลฯ

ตามที่ ท่านไตรลาศ เกตุณรายณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
ได้เสนอสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 4 สมัย มีสมาชิกท่านใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ และขอมติที่ประชุม
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มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบในเรื่องการกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญทัง้ 4
สมัย และสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญของปี 2557

ระเบียบวาระที่ 5
นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลตําบลพรุพี
ต่อไปเป็นการแต่งตัง้ คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลตําบลพรุพี
ผมขอหารือว่าคณะกรรมการสามัญอื่น ๆ เช่น คณะกรรมการแปร
ญั ต ติ ไ ว้ ค่ อ ยแต่ ง ตั้ ง เมื่ อ จะมี ก ารพิ จ ารณางบประมาณ ผมขอ
ความเห็ น ว่ า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุ ม จะมี ค ณะละ
เท่าไร และต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีเสนอจํานวน
คนในคณะกรรมการก่อนครับ คือ ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7
คน เชิญครับ

นายยุทธนา แสงสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

กราบเรียนท่านนายอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอบ้านนาสารนายกเทศมนตรี
ตําบลพรุพี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีและ
ผู้เ ข้าร่วมทุกท่านกระผมนายยุทธนา แสงสุว รรณ สมาชิกเทศบาล
เขต 1 ขอเสนอ จํานวน 3 ครับ

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลฯ

ใครเห็นเป็นอย่างอื่นบ้าง ถ้าไม่มี สรุปว่าคณะกรรมการสามัญประจํา
สภา (คณะกรรมการตรวจรายการการประชุม ให้มี จํานวน 3 คน)
แล ะเ ชิ ญ ส มา ชิ ก สภ า เท ศบ า ลตํ าบ ลพ รุ พี ร่ วม เส น อร าย ชื่ อ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล

นายยุทธนา แสงสุวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

กราบเรียนท่านนายอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอบ้านนาสารนายกเทศมนตรี
ตําบลพรุพี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีและ
ผู้เ ข้าร่วมทุกท่านกระผมนายยุทธนา แสงสุว รรณ สมาชิกเทศบาล
เขต 1 เสนอคนที่ 1 นายจรัญ พัฒน์ชู สมาชิกเทศบาล เขต 1

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอผูร้ ับรอง/ ผูร้ ับรอง นายอํานวย รักชาติ และ นายสุรยิ า ประพันธ์
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นายจรูญ สวัสดิ์เมือง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลฯ

กราบเรียนท่านนายอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอบ้านนาสารนายกเทศมนตรี
ตําบลพรุพี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีและ
ผูเ้ ข้าร่วมทุกท่านกระผมนายจรูญ สวัสดิ์เมือง สมาชิกเทศบาล เขต 1
ขอเสนอคนที่ 2 นายสุรยิ า ประพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ขอผูร้ ับรอง/ ผูร้ ับรอง นางอรวรรณ นาคสวัสดิ์ และนายจรัญ พัฒน์ชู

นายสุรยิ า ประพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

กราบเรียนท่านนายอําเภอ ท้องถิ่นอําเภอบ้านนาสารนายกเทศมนตรี
ตําบลพรุพี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลพรุพีและ
ผู้เข้าร่วมทุกท่านกระผมนายสุริยา ประพันธ์ สมาชิกเทศบาล เขต 2
ขอเสนอคนที่ 3 นางวณิชยา อูท่ รงธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลฯ

ขอผูร้ ับรอง นางพรรณี หมุนเวียน และนายไตรลาศ เกตุณรายณ์

นายมงคล สิทธิชัย
ประธานสภาเทศบาลฯ

สอบถามในที่ประชุมว่ามีทา่ นใดจะเสนออีกหรือไม่
ถ้ า ไม่ มี ก็ ถื อ ว่ า เห็ น ชอบเป็ น เอกฉั น ท์ และขอให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กทั้ ง
3 ท่าน ไปเลือกประธานคณะกรรมการกันเอง พร้อมทั้งแจ้งผลการ
คัดเลือกให้ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพีทราบด้วย และสอบถามที่
ประชุมว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอหรือสอบถามเรื่องใดหรือไม่
ถ้าไม่มกี ็จะขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม

๑6.3๐ น.
ลงชื่อ

ผู้จด/บันทึกการประชุม

(นางสาวบุษรีย์ บุญถนอม)

ลงชื่อ
(นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์)

เลขานุการสภาเทศบาล
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- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี
ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายจรัญ พัฒน์ช)ู

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายสุรยิ า ประพันธ์)

ลงชื่อ

กรรมการ/เลขานุการ
(นางวณิชยา อูท่ รงธรรม)

- สภาเทศบาลตําบลพรุพี มีมติให้การรับรองรายงานการประชุม เมื่อ....................................

ลงชื่อ

ผูต้ รวจสอบ
(นายมงคล สิทธิชัย)

ประธานสภาเทศบาลตําบลพรุพี
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
การประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพีครั้งแรก
สมัย......-......... สมัยที.่ ............. ประจําปี...........ครั้งที.่ ............
วันศุกร์ ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี
******************************
ผู้เข้าประชุม
ลําดับที่

ชื่อ- สกุล

ตําแหน่ง

๑

นายจรัญ พัฒน์ชู

สท.เขต ๑

๒

นายสุรยิ า ประพันธ์

สท.เขต ๒

๓

นางวณิชยา อูท่ รงธรรม

สท.เขต ๒

ผู้ไม่มาประชุม

- คน

เปิดประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

ลงชื่อ

เมื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี มาครบ
องค์ประชุมแล้ว นายจรัญ พัฒน์ชู ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภาองค์เทศบาลตําบลพรุพี ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลพรุพี ครั้งแรก เมื่อวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ที่ประชุม

มีมติรับรองด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ไม่มกี ารแก้ไขสาระสําคัญ ถ้อยคําในรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานว่าได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี

ปิดประชุม

เวลา ๑๐.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นางวณิชยา อูท่ รงธรรม)

เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผูต้ รวจบันทึกการประชุม
(นายจรัญ พัฒน์ช)ู

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

