
 
 

 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ ครั้งแรก 
………………………………. 

 
             ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางสนได้จัดทำรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ครั้งแรก  
เมื่อวันที่  3  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสภาเทศบาลตำบลบางสนได้มีมติ
รับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันที่  6  เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64 นั้น      

   ในการนี้ สภาเทศบาลตำบลบางสน จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
บางสน  ครั้งแรก  เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ  

         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64   
 
 
 
 
 

         (นายอภิรัช  พรมนีรัตน์) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน                                                                                                                                                                                                       

 
 



                                                                                                                                                                                                                                

 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนครั้งแรก 
วันจันทร์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา ๑0.0๐ น. 

 
 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
อำเภอปะทิว    จังหวัดชุมพร     
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เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น. 
เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนมา 

ประชุมครบองค์ประชุม เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสนชั่วคราว จึงให้สัญญาณ 
เรียกสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 

นายกฤตัชญ ์รัตนพันธ์  บัดนี ้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านมาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้านายกฤตัชญ์ 
เลขานุการชั่วคราว         รัตนพันธ์ หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบางสน ปฏิบัติหน้าที ่

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสนชั่วคราว ขอเรียนเชิญเรืออากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน   
นายอำเภอปะทิวได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ 

นายกฤตัชญ ์รัตนพันธ์  ประกาศอำเภอปะทิว เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ครั้งแรก 
เลขานุการชั่วคราว    “ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  

ซึ่งได้ดำเนินการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ครบตามจำนวนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 27  
เมษายน 2564 
 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความนัยมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ประกอบกับคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 3677/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่องการ
มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำ
จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  นายอำเภอปะทิวจึงประกาศ
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ครั้งแรก ในวันที ่3 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลบางสน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 ลงนามโดย เรืออากาศตรี โสภณ ภู่ขันเงิน 
นายอำเภอปะทิว 

นายกฤตัชญ ์รัตนพันธ์  ต่อไป ขอเรียนเชิญเรืออากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอปะทิว กล่าวเปิด 
เลขานุการชั่วคราว   การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ครั้งแรก 

เรืออากาศตรีโสภณ ภู่ขันเงิน  ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้รับเลือกเข้ามาโดยไม่มีกรณีการ
นายอำเภอปะทิว  ร้องเรียน ก็เม่ือเข้ามาแล้วก็ต้องเขา้ใจว่าเรามาเพ่ืออะไร เรามาเพ่ือทำงานเพ่ือประชาชน  

การแข่งขันมันจบไปแล้ว ถ้าจะเอาชนะกันก็ต้องรองวดต่อไป อยากให้มีความสามัคคี ก็
ไม่ทราบว่าที่เข้ามานี้ฝ่ายไหนบ้างก็ไม่รู้ ไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้น ผมยังไม่รู้จักสักคน
เลยในนี้ แต่บางคนก็น่าจะจำผมได้ ซึ่งผมก็เคยเป็นปลัดอาวุโสอยู่ที่นี่ก็ยินดีที่ได้มา
ทำงานร่วมกัน ขอฝากไว้ว่าสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ก็อย่าไปซีเรียสว่า บางทีอำเภอของบ
โน่นงบนี่มา คิดว่าทำไมจะต้องมาขอเทศบาล ที่ขอเพราะไม่มีนะครับ โดยเฉพาะงบเรื่อง
งานพิธีก็ต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาล แต่เท่าที่อยู่มาปีกว่าก็ไม่ได้มี
ปัญหาอะไรได้รับความร่วมมือได้ดี เห็นเทศบาลมีบางที่นะครับ ที่อ่ืน ไม่ใช่เทศบาลใน
อำเภอปะทิว พวกเจ้าหน้าที่ได้ไปลงเฟส ลงอะไรอยู่ ทำไมนายอำเภอจะต้องมาสั่ง มา
โน่นมานี่ คืออำเภอไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่อยากจะรบกวน แล้วก็มันจะเป็นคำสั่งมาจาก 
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เบื้องบน อำเภอก็รับมาจากจังหวัด จังหวัดก็รับมาจากกรมนะครับ ทีนี้เทศบาลก็ไม่รู้จะ
ไปสั่งใครต่อ  ก็ทำตามหน้าที่ของเทศบาลต่อ ก็อยากให้ทางสภาให้ความร่วมมือกับทาง
ผู้บริหารด้วย ก็ทำเทศบัญญัติเผื่อไว้ สำหรับผมเดือนกันยายนนี้ผมก็เกษียณแล้วแต่พวก
เราก็ยังคงต้องอยู่ด้วยกัน ก็ขอฝากอีกอย่างนะครับ ผมจะให้ความสำคัญกับการแต่ง
เครื่องแบบ บางท่านดูแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดตรงไหนเลย ดูให้ดีนะครับ การติดขีด
อินทนู ก้นหอยจะอยู่ด้านหน้า ตอนผมเป็นปลัดใหม่ๆ ก็ติดไว้ด้านหลัง สลับเหมือนกัน 
ถ้าดูอินทนูแล้วก็บางคนพอนั่งแล้วมันก็ดันขึ้นมาอยู่ข้างบน ที่ห้อยแล้วก็ห้อยเลยไปอีก 
คือตัดมาไม่เท่ากับที่ติดเครื่องแบบ ของผมก็ต้องเอาเข็มกลัดติดข้างใน ติดให้ตรงแล้วเอา
เข็มกลัดติดมันจะไม่ขยับไปไหนเลย การแต่งเครื่องแบบถ้าพอมีเงินทุนบ้างก็ลงทุนซื้อ
เครื่องหมายพระราชทาน 2 ตัวนี้ ถ้าติดได้ก็ให้ติด ผมก็ไม่ได้อยากติดเยอะ แต่มันก็ต้อง
ติด พยายามติดให้เท่ากัน  อย่าให้มันเอียง ใส่แล้วก็ใส่ให้ดี  รองเท้าก็ลงทุนไปซื้อน้ำยา
ขัดบ้าง เดี๋ยวพอมีงานพิธีก็ต้องแต่งชุดขาวหรือชุดเต็มยศ  เครื่องแบบเต็มยศ บางท่านยัง
ไม่รู้ว่าเต็มยศคืออะไร เราไม่มียศอะไรสักอย่าง เต็มยศอะไร ก็คือชุดขาวกางเกงดำ ชุด
ใหญ่นะ ถ้ากางเกงดำก็จะไม่ติดแถบ ติดแต่ตัวเหรียญ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องติด การแต่งชุดไป
พระราชทานเพลิงศพ  บางท่านก็ไม่รู้ ก็เอาเครื่องหมายพระราชทานมาติด เป็นงาน
อวมงคล ต้องศึกษา ก็ขอฝากไว้ ยินดีที่ได้มาทำงานร่วมกัน เห็นหน้าเห็นตาก็ทักกันบ้าง
นะครับ ผมอาจจะจำท่านไม่ได้ด้วยอายุที่เยอะแล้วนะครับ ทักมาแล้วก็รายตัวหน่อย 
บอกชื่อบอกตำแหน่ง เพราะผมก็จำไม่ได้ ยิ่งช่วงนี้ใส่แมสด้วย เพราะฉะนั้น จำไม่ได้ เน้น
ย้ำอีกเรื่อง คือเรื่องโควิด ความจริงแล้ว ระยะห่างนี้ไม่ได้นะครับ ใครเป็นคนจัด มันต้อง
ห่างกว่านี้  เพราะว่าโซเชียลดิสแทนซิ่ ง  ต้องห่างอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 เมตร 
เพราะฉะนั้นก็เอาเป็นตัวอย่างไว้ เรื่องการจัดพิธีอะไรสักอย่างก็ดูด้วยว่ าจะไปงานศพ
งานอะไรเพิ่มเติม ไปเปิดงาน ก็ดูให้ดี เพราะนี่เป็นตัวอย่างที่เขาจัดให้ดูว่าไม่ถูก แต่ถ้าทำ
ให้ถูกเขาก็ทำได้ นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ถูก ก็ขอขอบคุณเทศบาลด้วย ที่จัดตัวอย่างให้ดูว่าไม่
ถูก  และการจัดโต๊ะสักการะก็ดูให้ดี อย่าให้พระต่ำกว่าในหลวงนะ เพราะผมไม่เคยเห็น
พระไหว้ในหลวงสักที เห็นแต่ในหลวงไหว้พระ ก็ดูไว้ ก็ไม่มีอะไร ผมเป็นคนที่พูดตรงๆ 
แล้วก็ไม่ไปคิดทีหลังอีก ชื่อผมก็รู้จักกันแล้วนะครับผมชื่อโสภณ  เรืออากาศตรีโสภณ   
ภู่ขันเงิน สำหรับขั้นตอนของผมก็หมดแล้วนะครับ 

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ครั้ง
แรกและให้หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลบางสนทำหน้าที ่
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสนชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

นายกฤตัชญ ์รัตนพันธ์  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนได้แนะนำตัว ขอเรียนเชิญ ครับ  
เลขานุการชั่วคราว   

ที่ประชุม   นายวันชาติ     อินทะเสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  เขต 1 
    นายพงศกร     เรืองหิรัญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  เขต 1 
    นายสุทิน          อินทะเสม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  เขต 1 

/นายเสน่ห์... 
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    นายเสน่ห์         วิสัยจร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  เขต 1 
    นายอนุศักดิ์    อามานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  เขต 1 
    นายอนุชา    ศิลปเสวตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  เขต 1 
    นายฐิติโชติ       อินทะเสม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  เขต 2 
    นายจันทร์พงษ ์ พรมวิรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  เขต 2 
    นางเดือนเพ็ญ    มากนาสัก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  เขต 2 
    นางโสภา          ตรีเทพ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  เขต 2 
    นายอภิรัช    พรมนีรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  เขต 2 
    นายณรงค์วิทย์   ตรีเทพ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  เขต 2 

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนทุกท่าน ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 6 ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นครบตามจํานวน
แลว ผูวาราชการจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอ
สําหรับองคการบริหารส่วนตำบลตองกําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมาประชุมสภา
ท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
กําหนด 

ขอ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามขอ ๖ ใหปลัดองค์กรปกครองสวนทองถิ่น
เป็นเลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผู้มีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่
ประชุมสภาทองถิ่นคราวนั้นเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาทองถิ่นผู
มีอายุสูงสุดไมยอมทําหนาที่ใหเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผู้มีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับ 
เพ่ือทําหนาที่เลือกประธานสภาทองถิ่น 

ในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดมากกวาหนึ่งคน ใหใช้วิธิีจับสลาก 
วิธีจับสลากเลือกประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว ใหผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับ

องคการบริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองคการบริหารส่วนตำบล 
ดําเนินการใหคนที่มีอายุสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวา จะให้คนใดเปนคนจับสลาก   
กอนหลัง หากตกลงกันไมไดใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอจับสลากวา คนใด
จะเปนคนจับสลากกอน แล้วใหจัดทําบัตรสลากชนิด สีและขนาดอยางเดียวกัน มี
จํานวนเทากับจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นท่ีมีอายุสูงสุดเทากนั โดยเขียนขอ้ความวา 

“ไดเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา 
“ไมไดเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว” 

จากการตรวจสอบอายุสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนที่ได้มาประชุมในวันนี้
ปรากฏว่า นายอนุศักดิ์ อามานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน เขต 1 เป็นผู้ที่มี
อายุมากที่สุด  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญนายอนุศักดิ์ อามานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลบางสนทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสนชั่วคราวเพ่ือดำเนินการตาม
ระเบียบต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานสภาเทศบาลตำบลบางสนชั่วคราว กล่าวนำสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
    บางสน กล่าวคำปฏิญาณตน 

นายอนุศักดิ์ อามานนท์      ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสนชั่วคราวชี้แจงระเบียบข้อ 
ประธานสภาฯชั่วคราว   กฎหมาย เชิญครับ 

นายกฤตัชญ ์รัตนพันธ์  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
เลขานุการชั่วคราว       มาตรา ๑๗ ก่อนเขา้รับหน้าที่ สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภา 

เทศบาลว่าจะรักษาไว้ และปฏิบัติตามซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะ
ซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น  
 ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลบางสนชั่วคราวเป็นผู้กล่าวนำ
ปฏิญาณตน ครับ 

นายอนุศักดิ์ อามานนท์      ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนลุกขึ้นแล้วกล่าวปฏิญาณตนตาม 
ประธานสภาฯชั่วคราว     ข้าพเจ้า “ข้าพเจ้า (ออกชื่อผู้ปฏิญาณตน) ขอปฏิญาณว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติ 

ตามซึ่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซ่ือสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อ 
ประโยชน์ของท้องถิ่น” ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนนั่งลงได้ครับขอเข้า   
สู่ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง การเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 
นายอนุศักดิ์ อามานนท์      ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสนชั่วคราวชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย 
ประธานสภาฯชั่วคราว   เชิญครับ 
นายกฤตัชญ ์รัตนพันธ์  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
เลขานุการชั่วคราว   มาตรา 20 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาคนหนึ่ง ซ่ึงผู้ว่า 

ราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่า
สมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา ท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้
เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจาก
ชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจ
นับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้
คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  วิธีการเสนอชื่อและการ
รับรองตามวรรคหนึ่งให้นำ ความในข้อ 39 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับ
คะแนน วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด 
เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ไดใ้ห้  
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ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก 
ชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 
โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น 
เขียนข้อความว่า “ไม่ไดร้บัเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”  

ข้อ 9 ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก 
ตามข้อ 6 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอ แล้วแต่กรณีดำเนินการแต่งตั้งทันที 
เมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ และให้ประธานสภาท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง
ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 

นายอนศุักดิ์ อามานนท์      ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ 
ประธานสภาฯชั่วคราว   ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน ครับ  

นายจันทร์พงษ์ พรมวิรัตน์  เสนอ นายอภิรัช พรมนีรัตน์  เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

นายอนุศักดิ์ อามานนท์      ขอผู้รับรอง  จำนวน 2 ท่าน ด้วยครับ 
ประธานสภาฯชั่วคราว   

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

นายสุทิน  อินทะเสม  ขอรับรอง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายอนุศักดิ์ อามานนท์      ผู้ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่ านใดจะเสนอชื่ อบุ คคลเพ่ิม
ประธานสภาฯชั่วคราว   หรือไม่ เชิญครับ 

ที่ประชุม   -ไม่มี-  

นายอนุศักดิ์ อามานนท์      หากไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติม ขอให้เลขานุการ 
ประธานสภาฯชั่วคราว   สภาเทศบาลชั่วคราว ชี้แจงขอ้ระเบียบกฎหมาย 

นายกฤตัชญ ์รัตนพันธ์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
เลขานุการชั่วคราว   2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภา 

ทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควร
ไดรับการแตงตั้งเพียงตำแหนงละหนึ่งคน ใหถือวาผูนั้นไดรบัเลือก  

นายอนุศักดิ์ อามานนท์      สรุปที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนมีมติเห็นชอบให้ นายอภิรัช พรมนีรัตน์ 
ประธานสภาฯชั่วคราว   เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน ตามท่ีนายจันทร์พงษ์ พรมวิรัตน์ เสนอ 

ที่ประชุม   -รับทราบ- 

นายอนศุักดิ์ อามานนท์     -ขอพักการประชุม  15 นาที - 
ประธานสภาฯชั่วคราว   
 

  /ระเบียบวาระท่ี  3... 



-7- 

ระเบียบวาระท่ี  3  ญัตติ เรื่องเรื่อง การเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 
นายอภิรัช พรมนีรัตน์           ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสนชั่วคราวชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายครับ 
ประธานสภาฯ     

นายกฤตัชญ ์รัตนพันธ์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการชั่วคราว   2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภา 

ท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกรณีที่กฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่ง
คนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
ใน  ลำดับถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่พึงม ี

นายอภิรัช พรมนีรัตน์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ 
ประธานสภาฯ        ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน ครับ  

นายพงษกร เรืองหิรัญ  เสนอ นายอนุชา ศิลปเสวตร  เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน  
สมาชิกสภาฯ    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์ ขอผู้รับรอง  จำนวน 2 ท่าน ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  

นายเสน่ห์ วิสัยจร  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

นายวันชาติ  อินทะเสม  ขอรับรอง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ผู้ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่ านใดจะเสนอชื่ อบุ คคลเพ่ิม
ประธานสภาฯ   หรือไม่ เชิญครบั 

ที่ประชุม    -ไม่มี-  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  หากไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติม จึงสรปุที่ประชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลบางสนมีมติเห็นชอบให้ นายอนุชา ศิลปเสวตร เป็นรอง

ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน ครับ ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  ญัตติ เรื่องเรื่อง การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน 
นายอภิรัช พรมนีรัตน์           ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสนชั่วคราวชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายครับ 
ประธานสภาฯ    

นายกฤตัชญ ์รัตนพันธ์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการชั่วคราว   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภา 

ท้องถิ่น ให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 

 
/นายอภิรัช… 
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นายอภิรัช พรมนีรัตน์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ 
ประธานสภาฯ        ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน ครับ  

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ  เสนอนายจันทร์พงษ์  พรมวิรัตน์ เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน 
สมาชิกสภาฯ    

นายอภิรัช พรมนีรัตน์ ขอผู้รับรอง  จำนวน 2 ท่าน ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ  

นางเดือนเพ็ญ มากนาสัก  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

นายฐิติโชติ  อินทะเสม  ขอรับรอง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ผู้ รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่ านใดจะเสนอชื่ อบุ คคลเพ่ิม
ประธานสภาฯ   หรือไม่ เชิญครับ 

ที่ประชุม    -ไม่มี-  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  หากไมม่ีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติม จึงสรุปทีป่ระชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลบางสนมีมติ เห็นชอบให้  นายอนุศักดิ์   อามานนท์ เป็น

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน ครับ ขอเข้าสู่ระเบยีบวาระต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่องการกำหนดวันเริ่มและจำนวนวันของสมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ. 2564  

   และประชุมสามัญสมัยแรก ประจำป ีพ.ศ.2565 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์            ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายครับ 
ประธานสภาฯ    

นายอนุศักดิ์ อามานนท ์  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี14) พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ     2562 มาตรา 24 ได้กำหนดว่า“ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย สมัยประชุม 

สามัญสมัยแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  สมัย
ประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 21 กำหนดว่า “การกำหนด
จำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่น
นำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี” 

ทีป่ระชุม    -รับทราบ-  
       

/นายอภิรัช… 
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นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน เสนอตามกำหนดดังนี้ 
ประธานสภาฯ 1. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564  
                            จำนวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร) 
 2. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  
                              จำนวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร)  
 3. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564  
                                  จำนวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร) 
 4. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564  
                                   จำนวนกี่วัน (ไมเ่กิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร) 
 5.การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2565  
                                   จำนวนกี่วัน (ไม่เกิน 30 วัน) วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่เท่าไรเดือนอะไร)  

       มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือไม่ประการใด หากไม่มีขอ
เชิญท่านสมาชิกเสนอตามลำดับ 

นายพงษกร เรืองหิรัญ 1. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564  
สมาชิกสภาฯ                   จำนวน 30 วัน วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564)  
 2. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  
     จำนวน 30 วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564)  
 3.การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564  
                                  จำนวน 30 วัน  วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)  
 4. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564  
                                   จำนวน 30 วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 1 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564) 
  5. การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 2565  
                                   จำนวน 30 วัน   วันเริ่มต้นการประชุม (วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายณรงค์วิทย์ ตรีเทพ  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

นายสุทิน  อินทะเสม  ขอรับรอง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์          ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก  
ประธานสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามที่นายพงษกร เรืองหิรัญ เสนอ 

ที่ประชุม  -มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง) 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์          สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของนายพงษกร เรืองหิรัญ ว่าสภาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ตำบลบางสนได้กำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนประจำปี พ.ศ. 2564 

และสมัยแรก ปี พ.ศ. 2565 ขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
  /ระเบียบวาระท่ี  3... 
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ระเบียบวาระท่ี  6   ญัตติ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลตำบลบางสน 
     (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน) 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์           ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสนชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย เชิญครบั 
ประธานสภาฯ    

นายอนุศักดิ์ อามานนท ์  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. 
เลขานุการสภาฯ 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 103  คณะกรรมการสภา

ท้องถิ่นมี  2 ประเภท คือ  (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน 

 (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้ เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน กรณีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการ
วิสามัญทั้งคณะไม่ได้ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมี
สิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็น
กรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจำนวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 

  ข้อ 104 กำหนดว่า”คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่กระทำการหรือ
พิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภา
ท้องถิ่น” 

  ข้อ 105 ภายใต้ข้อบังคับข้อ103 และ104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(2) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(3) คณะกรรมการอื่นๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา 

รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นแล้วเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขอ ๑๐๖ กรรมการสภาทองถิ่นพนจากหนาที่เมื่อ 
 (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถิ่น 
 (๒) ตาย 
 (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นของผูนั้นสิ้นสดลง ุ 
 (๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นข้ึนใหม หรืองานที่ไดรับมอบหมายเสร็จ 
      สิ้นลง 
 (๕) สภาทองถิ่นมีมติใหพนจากหนาที ่
ขอ ๑๐๗ ภายใตบ้ังคบัขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิน่ให้สมาชิก  

สภาท้องถิน่หรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเ้ป็น 
สมาชิกแล้วแตกรณ ี
 

/ในกรณี… 
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ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิน่เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไม 
นอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรองการเสนอชื่อให
เสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอยางอ่ืนและใหนําวิธีการเลือก
ตามขอ ๑๒ มาใชบังคบัโดยอนโุลม 

ที่ประชุม  -รับทราบ-        

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน เสนอจำนวนกรรมการและเสนอชื่อ 
ประธานสภาฯ บุคคลที่เห็นสมควรได้รับการได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  

นายพงษกร เรืองหิรัญ  ขอเสนอกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน จำนวน  
สมาชิกสภาฯ                3 คน ดังนี้ 

1. นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ  
2. นายสุทิน  อินทะเสม 

  3. นายวันชาติ อินทะเสม  

นายอภิรัช พรมนีรัตน์  ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน ด้วยครับ 
ประธานสภาฯ 

นายเสน่ห์ วิสัยจร  ขอรับรอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  

นายวันชาติ  อินทะเสม  ขอรับรอง   
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์         ผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิก 
ประธานสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบตามทีน่ายพงษกร เรืองหิรัญ เสนอ 

ที่ประชุม  -มีมติ เห็นชอบ 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายอภิรัช พรมนีรัตน์          สรุปว่าที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของนายพงษกร เรืองหิรัญ ว่าให้ 
ประธานสภาฯ  1. นายณรงค์วิทย์  ตรีเทพ  

2. นายสุทิน  อินทะเสม 
 3. นายวันชาติ อินทะเสม  
 เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ขอเข้าสู่ระเบียบ

วาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   

นายอภิรัช พรมนีรัตน์          ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนให้ที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมสภาเทศบาลรับทราบหรือไม่  ประการใดเชิญครับ                                 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 

 
/นายอภิรัช... 




