
              
 

ประกาศสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
เร่ือง   ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

ครั้งแรก ประจําปี พ.ศ. 2556 
……………………………… 

ด้วยสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด   ได้ประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    ครั้งแรก   ประจําปี     พ.ศ. 2556   
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด และที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด             
ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดดังกล่าวเป็นเอกฉันท์แล้ว ในการประชุมสมัยวิสามัญ                 
สมัยที่ 1/2556 ลงวันที่ 25 มกราคม  2556  น้ัน 
 

  อาศัยอํานาจตามความในหมวด  ๒  การประชุม  ข้อ  ๓๓   วรรค  ๔   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔      สภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
ขอประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ครัง้แรก ประจําป ีพ.ศ. 2556   รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
การประชุมที่แนบท้ายประกาศน้ี 
 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

   ประกาศ    ณ   วันที่  28  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕6 
 
 
     
                

                                 (นายสุรินทร์  ปานสังข์) 
                  ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด คร้ังแรก ประจําปี ๒๕๕๖ 
วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

************************* 
ผู้มาประชุม 
๑. นายชูศักดิ์    ปานดํา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑  
๒. นายสุวิทย์    ถนอมเกิด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑ 
๓. นายจํานงค์    คุระพูล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑ 
๔. นางปทุมรัตน์   บัวแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑ 
๕. นายวิจักรพันธ์   โอมาก   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑  
๖. นายณัฐพงศ์    บุญทองสังข์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๑ 
๗. นายสุรินทร์    ปานสังข์   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๘. นายสมเกียรติ   อักษรถึง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๙. นายสุเมธ    เสาะแสน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๑๐.นายวิทยา    เถาว์ราม  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๑๑.นางสาวละไม   แต้มเติม   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
๑๒. นายพิเชษฐ์   ทองอนันต์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด    เขต ๒ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสกุล   ดํารงเกียรติกุล  ปลัดอําเภอหัวหนา้กลุ่มงานบรหิารปกครอง รักษาราชการแทน นายอําเภอปากพนัง 
๒.นายวรรณชาติ  ยอดแก้ว  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด 
๓.นายสุทิน  ขนาบศักด์ิ  ท้องถ่ินอําเภอปากพนัง  
๔.นายจิราวุธ  กรเพชร   ปลัดเทศบาลตําบลเกาะทวด  
๕.นายวรรณรัตน์  มณีโชติ   รองปลัดเทศบาลตําบลเกาะทวด 
๖.นางรัตนา  ปั้นวงศ์   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบลเกาะทวด        
 

เร่ิมประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  นาฬิกา 
เ มื่ อ สมา ชิ กสภา เ ท ศบา ลตํ าบล เ ก าะท วดคร บองค์ ป ร ะ ชุม แ ล้ ว                    

นายจิราวุธ  กรเพชร ปลัดเทศบาลตําบลเกาะทวด  ทําหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลเกาะทวดช่ัวคราว ได้เรียนเชิญท่านสกุล  ดํารงเกียรติกุล ป ลั ด อํ า เภ อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง รักษาราชการแทน นายอําเภอปากพนัง จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระ
รัตนตรัย  

 

ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง  
รักษาราชการแทนนายอําเภอปากพนัง  (จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
(นายสกุล  ดํารงเกียรติกุล) 

/ปลัดเทศบาล... 
 
 
 
 



-๒- 
 

ปลัดเทศบาล           ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(เลขานุการสภาฯช่ัวคราว)                     เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  ครั้งแรก      

ด้วยผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําเทศบาลตําบลเกาะทวด  ประกาศให้มี
การเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด  โดยกําหนดวัน
เลือกตั้ง เมื่อวันที่  ๒  ธันวาคม ๒๕๕๕  และคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้ประกาศ
ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ครบทั้งสองเขตเลือกตั้ง จํานวน 
๑๒ คนแล้วในคราวการประชุมคร้ังที่ ๑๔๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๗                  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  ให้เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลเกาะทวด ครั้ งแรก ในวันที่  ๘ มกราคม  ๒๕๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น.             
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด อําเภอปากพนัง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
             ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 
  

(นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์) 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

ปลัดเทศบาล   เรียนเชิญท่านสกุล  ดํารงเกียรติกุล ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง  
(เลขานุการสภาฯช่ัวคราว)  รักษาราชการแทน นายอําเภอปากพนัง  กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  ครั้งแรก 
 
ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง  เรียน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรี 
รักษาราชการแทนนายอําเภอปากพนัง ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน 
(นายสกุล  ดํารงเกียรติกุล)   ประการแรก ขอเรียนต่อที่ประชุมให้ทราบว่าท่านวิโรจน์  จิระรังสรรค์  ผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชติดราชการมอบหมายให้ ผมนายสกุล  ดํารงเกียรติ
กุล ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง รักษาราชการแทนนายอําเภอปากพนัง เป็นผู้
เปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ครั้งแรก ในวันน้ี 

ประการที่ ๒ กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน   ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนตําบลเกาะทวด พิจารณา
เลือกตั้งท่านเป็นผู้แทนในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาท้องถ่ินในครั้งน้ี และ ต้องขอแสดง
ความยินดีในโอกาสที่ได้รับการยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนตําบล เป็น เทศบาล
ตําบล แห่งแรกในอําเภอปากพนัง พร้อมกับรับตําแหน่งใหม่ด้วย 

/ประการ... 
 
 
 



                       -๓- 
 

ประการที่ ๓ ด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 
๑๔๔/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด ในการเลือกต้ังเมื่อวันที่           
๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ และเพื่อประโยชน์แห่งสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด จึงอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา ๒๔ วรรคสอง และ มาตรา ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับ ข้อ ๖  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ ไขเพิ่ม เ ติมถึง (ฉ บับที่  ๒ )  พ .ศ.๒๕๕๔ โดยท่ าน  ผู้ ว่ าราชการจั งห วัด
นครศรีธรรมราช จึงได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ครั้งแรก   
ในวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๖ ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่               
๔ มกราคม ๒๕๕๖ และบัดน้ีได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมจึงขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตําบลเกาะทวด ครั้งแรก ณ บัดน้ี ขอบคุณครับ 

 

ปลัดเทศบาล    เน่ืองจากการประชุมสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดครั้งน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล 
(เลขานุการสภาฯช่ัวคราว)  คร้ังแรก จึงยังไม่มีประธานสภาเทศบาล ดังน้ันเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ ๗           

แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ สรุปความได้ว่า “ในการประชุมสภา
ท้องถ่ินครั้งแรกให้ปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาท้องถ่ินช่ัวคราว โดยให้เชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลที่มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถ่ินคราวน้ัน เป็น
ประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราว เพื่อทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภา
ท้องถ่ินปฏิญาณตนตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง                
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และดําเนินการเลือกประธานสภาท้องถ่ิน” 

จากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้มีอายุสูงสุด ได้แก่นายจํานงค์  คุระพูล  
เกิดเม่ือ วันที่ ๑  กันยายน พ.ศ.๒๔๙๗  ปัจจุบันอายุ ๕๙  ปี กระผมจึงขอเรียนเชิญนาย
จํานงค์  คุระพูล  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เขตเลือกตั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นสมาชิก
สภาเทศบาลผู้มีอายุสูงสุด  ทําหน้าที่เป็นประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว      พร้อมนํา
สมาชิกสภาเทศบาลกล่าวคําปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่  ตามมาตรา ๑๗              
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒           
ขอเรียนเชิญครับ 

  

นายจํานงค์  คุระพูล   ทําหน้าที่ “ประธานสภาเทศบาลช่ัวคราว” 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานชั่วคราวนําสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดกล่าวคําปฏิญาณตน 
ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  เรียนท่านสกุล  ดํารงเกียรติกุล ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง รกัษาราชการแทน 
นายอําเภอ (นายจํานงค์  คุระพูล)  ปากพนังท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมในฐานะสมาชิก 

สภาเทศบาลตําบลเกาะทวดผู้มีอายุสูงสุด ขอปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาเทศบาล
ช่ัวคราว และ 

/ขอนํา... 
 
 



-๔- 
ขอนําสมาชิกสภาเทศบาลกล่าวคําปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๗ 
ประกอบกับ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒  ซึ่งกําหนดว่า “ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภา
เทศบาลต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลว่า จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซ่ือสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
ประโยชน์ของท้องถ่ิน” 

ดังน้ัน กระผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านโปรดยืนข้ึน เพื่อ
กล่าวคําปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามกระผมครับ (กล่าวนําสมาชิกปฏิญาณตน) 

“ข้าพเจ้า (ออกช่ือผู้ปฏิญาณ) สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด ขอ
ปฏิญาณว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของ
เทศบาลตําบลเกาะทวด รวมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของข้าพเจ้าโดย
บริสุทธ์ิใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการ”  
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เร่ือง การเลือกและแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอเชิญเลขานุการสภาช่ัวคราวกล่าวช้ีแจงระเบียบเก่ียวกับการเลือกประธานสภา 
(นายจํานง  คุระพูล)   เทศบาลให้ที่ประชุมได้รับทราบขอเรียนเชิญครับ 
ปลัดเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)  
(เลขานุการสภาฯช่ัวคราว)   พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๐ “สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหน่ึง และรอง

ประธานสภาคนหน่ึง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติ
ของสภาเทศบาล” มาตรา ๒๔ วรรคสอง       “ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกําหนดให้
สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้วและให้ที่ประชุม
เลือกประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล” 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน   
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๘ สรุปสาระสําคัญได้ว่า  
“วิธีเลือกประธานสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิก
สภาท้องถ่ินคนหน่ึงที่ตนเห็นสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถ่ิน      
การเสนอน้ันต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน โดยให้สมาชิกสภา
ท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้
สมาชิกสภาท้องถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล่าน้ัน โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุล
ของ ผู้ที่ถูกเสนอช่ือ คนละ ๑ ช่ือ เม่ือตรวจนับแล้วให้ประธานในที่ประชุมประกาศ
คะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก และให้ประธานที่
ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน  เมื่อ
ดําเนินการเลือกประธานสภาได้แล้ว ให้ดําเนินการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง
ทันที และประธานสภาที่ได้รับเลือกทําหน้าที่ประธานสภาต่อไปและประธานสภา
ช่ัวคราวพ้นจากตําแหน่ง” และ ข้อ ๑๔ สรุปสาระสําคัญว่า “ในการเลือก
ประธานสภาที่มีการเสนอเพียงหน่ึงช่ือ ให้ถือว่าบุคคลน้ันได้รับเลือก”  

/ประธาน... 



 
                    -๕- 

 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ในลําดับต่อไปเป็นการเลือก  “ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด”  โดยให้สมาชิกได้เสนอ 
(นายจํานงค์  คุระพูล)   ช่ือสมาชิกสภาเทศบาล ๑ คน ที่เห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาล 

และต้องมีผู้รับรองสองคน โดยช่ือที่เสนอสามารถเสนอได้ไม่จํากัดจํานวน  
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ท่านประธานสภากระผมนายพิเชษฐ์  ทองอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒        
(นายพิเชษฐ์  ทองอนันต์) ขอเสนอ นายสุรินทร์  ปานสังข์  เป็นประธานสภาเทศบาลครับ 
  

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายจํานงค์  คุระพูล) มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
 

เมื่อไม่มีท่านอ่ืนเสนอ ผมก็จะอ่านช่ือสมาชิกสภาที่ได้ดํารงตําแหน่งประธานสภา
เทศบาลตําบลเกาะทวด “มีสมาชิกเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด จํานวน ๑ คน คือ นายสุรินทร์  ปานสังข์” 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน    
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ให้ถือว่า                  
นายสุรินทร์  ปานสังข์ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

- ขอพักการประชุม ๑๕ นาที เพื่อเสนอท่านท่านสกุล  ดํารงเกียรติกุล
 ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง รักษาราชการแทน นายอําเภอปากพนัง ลง
นามในคําส่ังแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  

 

----- พักการประชุม ๑๕  นาที ----- 
 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ต่อไปจะได้อ่านคําส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๙๙/๒๕๕๖ เร่ืองแต่งตั้ง 
(นายจํานงค์  คุระพูล)  ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
   

                                     คําส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๙๙./๒๕๕๖ 
                                    เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

     

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล             
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ และคําส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ ๕๒/๒๕๕๖  
เรื่อง  การมอบอํานาจให้นายอําเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ลงวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๖  ประกอบกับมติที่ประชุมสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเกาะทวดคร้ังแรก  เม่ือวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๖  จึงแต่งต้ัง 
นายสุรินทร์  ปานสังข์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เป็นประธานสภาเทศบาล
ตําบลเกาะทวด 

 

    /ทั้งนี้...  
 
 
 



-๖- 
  

ทั้งน้ีตั้งแต่ ตั้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 
 

      ส่ัง ณ วันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๖  
 
             นายสกุล  ดํารงเกียรติกุล 
            (นายสกุล  ดํารงเกียรติกุล) 
              ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  รักษาราชการแทน 
                                                            นายอําเภอปากพนัง  ปฏิบัติราชการแทน 
                                                               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

ประธานสภาฯ ช่ัวคราว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
(นายจํานงค์  คุระพูล)  พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐ สรุปความได้ว่า 

“ประธานสภาท้องถ่ินช่ัวคราว พ้นจากตําแหน่ง เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําส่ัง
แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล” 

ดังน้ันกระผมจึงขอเรียนเชิญ ท่านสุรินทร์  ปานสังข์  ประธานสภาเทศบาล
ตําบลเกาะทวด  ทําหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด และดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

 

ระเบียบวาระที่  ๓   เร่ืองเลือกและแต่งต้ังรองประธานสภาเทศบาล และเลขานุการสภาเทศบาล 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี “การเลือกรอง 
(นายสุรินทร์  ปานสังข์) ประธานสภาเทศบาล” ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบต่อที่ประชุม

ทราบ 
  

ปลัดเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
(เลขานุการสภาฯช่ัวคราว)   พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ สรุปสาระสําคัญได้ว่า               

“เมื่อมีประธานสภาท้องถ่ินแล้ว ให้สภาท้องถ่ินเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน และให้
ประธานสภาท้องถ่ินรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถ่ินต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดสําหรับเทศบาล” และข้อ ๑๒ สรุปสาระสําคัญได้ว่า “วิธีการเลือกรอง
ประธานสภาท้องถ่ิน ให้ประธานสภาท้องถ่ินจัดให้มีการเลือกรองประธานสภา
ท้องถ่ิน กรณีเทศบาล จํานวน ๑ คน โดยใช้วิธีการตาม ข้อ ๘ วรรคหน่ึง โดย
อนุโลม” กล่าวคือ วิธีการเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน ให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือก
ประธานสภาท้องถ่ิน  

 

ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยประการใดอีกหรือไม่  
(นายสุรินทร์  ปานสังข์) เมื่อไม่มีขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือสมาชิกสภาเทศบาล ๑ คน ที่เห็นสมควรให้ดํารง

ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาล และต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยช่ือที่
เสนอสามารถเสนอได้ไม่จํากัดจํานวน 

/สมาชิก... 
 

 



-๗- 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุเมธ  เสาะแสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
(นายสุเมธ  เสาะแสน) ขอเสนอ นายจํานงค์  คุระพูล  เป็นรองประธานสภาเทศบาล  
 

ประธานสภาเทศบาล  - ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(นายสุรินทร์  ปานสังข์) - มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

- เม่ือไม่มี ผมจะอ่านช่ือสมาชิกสภาที่ได้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะ
ทวด “มีสมาชิกเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตําบล
เกาะทวด จํานวน ๑ คน คือ นายจํานงค์  คุระพูล” 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ให้ถือว่า                  
นายจํานงค์ คุระพูล ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

ก่อนจะดําเนินการเลือกเลขานุการสภาเทศบาล จะให้ท่านสกุล  ดํารงเกียรติ
กุล ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง รักษาราชการแทน นายอําเภอปากพนัง ลงนามแต่งต้ัง
ตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด  ต่อไปจะอ่านประกาศ 

 

คําส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ ๑๐๐/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล             
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ และคําส่ังจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ ๕๒/๒๕๕๖  
เรื่อง  การมอบอํานาจให้นายอําเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ลงวันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๕๖  ประกอบกับมติที่ประชุมสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลเกาะทวดคร้ังแรก  เม่ือวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๖  จึงแต่งต้ัง 
นายจํานงค์  คุระพูล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด เป็นรองประธานสภา
เทศบาลตําบลเกาะทวด 

ทั้งน้ีตั้งแต่ ตั้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 
 

      ส่ัง ณ วันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๖  
 
             นายสกุล  ดํารงเกียรติกุล 
            (นายสกุล  ดํารงเกียรติกุล) 
              ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  รักษาราชการแทน 
                                                            นายอําเภอปากพนัง  ปฏิบัติราชการแทน 
 

/ต่อไปเป็น... 
 
 
 
 



                    -๘- 
 

ต่อไปเป็น “การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด” ขอเชิญ
เลขานุการสภาช่ัวคราว กล่าวช้ีแจงระเบียบเก่ียวกับการเลือกเลขานุการประธานสภา
เทศบาล ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ขอเรียนเชิญครับ 

 

ปลัดเทศบาล   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
(เลขานุการสภาฯช่ัวคราว)   พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ สรุปสาระสําคัญได้ว่า

“ให้สภาท้องถ่ินเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินน้ัน หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินน้ันคนหน่ึง เป็นเลขานุการสภาท้องถ่ิน ทั้งน้ี ให้
คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถ่ิน” และ ข้อ ๑๓ สรุป
สาระสําคัญได้ว่า “วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินให้นําความตามข้อ ๘ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม” กล่าวคือวิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ิน ให้ใช้วิธีเดียวกับการ
เลือกประธานสภาท้องถ่ิน  

 

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยประการใด เมื่อไม่มี  ขอเชิญสมาชิกได้เสนอช่ือ 
(นายสุรินทร์  ปานสังข์) ผู้ที่เห็นสมควรให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า

สองคน โดยช่ือที่เสนอสามารถเสนอได้ไม่จํากัดจํานวน  
 

สมาชิกสภาเทศบาล   ท่านประธานสภา กระผมนายวิทยา  เถาว์ราม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเสนอ 
(นายวิทยา  เถาว์ราม)   นายจิราวุธ  กรเพชร  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านอ่ืน 
(นายสุรินทร์  ปานสังข์) เสนอผมก็จะอ่านช่ือสมาชิกสภาที่ได้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 

“มีสมาชิกเสนอช่ือผู้สมควรได้รับการดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลเกาะทวด จํานวน ๑ คน คือ นายจิราวุธ  กรเพชร” 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน    
พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ให้ถือว่า                   
นายจิราวุธ  กรเพชร ได้รับเลือกให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาสภาเทศบาลตําบล
เกาะทวด และ   ตามข้อ ๑๓ วรรคสอง สรุปสาระสําคัญได้ว่า “เมื่อสภาท้องถ่ินมีมติ
เลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินแล้วให้เลขานุการสภาท้องถ่ินช่ัวคราวพ้นจากตําแหน่ง” 
จึงขอเชิญนายจิราวุธ  กรเพชร  ทําหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวดใน
ระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง  การเลือกคณะกรรมการสภาเทศบาล 
                                      ๔.๑ การเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(นายสุรินทร์  ปานสังข์) 

/เลขานุการ... 
 
 
 



-๙- 
 

เลขานุการสภาเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ.๒๕๕๒ 
(นายจิราวุธ  กรเพชร)  มาตรา๓๒ สรุปความได้ว่า “สภาเทศบาลมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็น 

คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาเร่ืองใด ๆ อันอยู่ในอํานาจหน้าที่ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภา
เทศบาล” และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๑๐๓ สรุปความ
ได้ว่า “คณะกรรมการสภาท้องถ่ินมี ๒ ประเภท คือ (๑) คณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ิน มีจํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  แต่ไม่เกิน ๗  คน”  

ข้อ ๑๐๔ สรุปความได้ว่า “คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน มีหน้าที่กระทํา
กิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถ่ิน แล้วรายงาน
ต่อสภาท้องถ่ิน” 

ข้อ ๑๐๕ สรุปความได้ว่า “ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภา
ท้องถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่างๆ 
ตามความจําเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถ่ิน ดังน้ี 

 - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 - คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถ่ินเห็นสมควร  
ข้อ ๑๐๗ กําหนดว่า “ภายใต้บังคับ ข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภา

ท้องถ่ิน    ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ิน โดยผู้เสนอต้องมี
สมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน  

การเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไม่จํากัดจํานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืน และให้นําวิธีการเลือกตาม ข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” กล่าวคือวิธีการเลือก
เช่นเดียวกับการเลือกรองประธานสภาท้องถ่ิน  เรียนเชิญท่านประธานครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล  ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ช้ีแจงระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว ต่อไปขอดําเนินการ 
(นายสุรินทร์  ปานสังข์)  เลือกคณะกรรมการต่างๆ ดังน้ี 
 

๔.๑ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

ประธานสภาเทศบาล             ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอ จํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายสุรินทร์  ปานสังข์) ประจําสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายจํานงค์  คุระพูล  สมาชิกสภา  
(นายจํานงค์  คุระพูล) เทศบาล เขต ๑ เสนอกําหนดคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จํานวน๔ คน  
 

ประธานสภาเทศบาล  - ขอผู้รับรองครับ   
(นายสุรินทร์  ปานสังข์ )  - มีผู้รับรองถูกต้อง 

/สมาชิก... 
       
 
           



                      -๑๐- 
 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
 - เม่ือไม่มี สรุปว่าได้กําหนดจํานวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  

 จํานวน ๔ คน 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญที่ประชุมได้เสนอ รายช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้ง เป็น คณะกรรมการตรวจ 
(นายสุรินทร์  ปานสังข์) รายงานการประชุม ประจําสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาเทศบาล  กระผมนายณัฐพงศ์  บุญทองสังข์  สมาชิกสภาเทศบาล  
(นายณัฐพงศ์  บุญทองสังข์)   เขต ๑  ขอเสนอนายชูศักดิ์  ปานดํา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  - ขอผู้รับรองครับ   
(นายสุรินทร์ ปานสังข์)  - มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสุเมธ  เสาะแสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
(นายสุเมธ  เสาะแสน)  ขอเสนอนางปทุมรัตน์  บัวแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ครับ 
  

ประธานสภาเทศบาล  - ขอผู้รับรองครับ   
(นายสุรินทร์  ปานสังข์)  - มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายพิเชษฐ์  ทองอนันต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
(นายพิเชษฐ์  ทองอนันต์)  ขอเสนอนายวิทยา  เถาว์ราม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  - ขอผู้รับรองครับ   
(นายสุรินทร์  ปานสังข์)  - มีผู้รับรองถูกต้อง 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานสภาเทศบาล กระผมนายสมเกียรติ  อักษรถึง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
(นายสมเกียรติ  อักษรถึง)  ขอเสนอนางสาวละไม  แต้มเติม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ครับ 
  

ประธานสภาเทศบาล  - ขอผู้รับรองครับ   
(นายสุรินทร์  ปานสังข์)  - มีผู้รับรองถูกต้อง 

- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
 - เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม  มีจํานวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย 
     ๑. นายชูศักดิ์  ปานดํา      
     ๒. นางปทุมรัตน์  บัวแก้ว     
       ๓. นายวิทยา  เถาว์ราม   
     ๔. นางสาวละไม  แต้มเติม   
มตืที่ประชุม   มีมติเห็นชอบตามเสนอ 

/ระเบียบ... 
 
 

 



-๑๑- 
 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญสมาชิกสภา ได้สอบถามในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลสําหรับ 
(นายสุรินทร์  ปานสังข์)  ในการประชุมครั้งน้ี หมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว ผมขอขอบคุณท่านท่านสกุล  ดํารง 

เกียรติกุลปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครอง รักษาราชการแทน นายอําเภอปากพนัง 
นายกเทศมนตรีตําบลเกาะทวด  สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล  ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ที่ทําให้การประชุมคราวน้ี  ลุล่วง
ด้วยดี     

  - มีสมาชิกท่านใดซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
    - เม่ือไม่มี ขอปิดประชุม  
  
เลิกประชุม   เวลา  ๑๑.๓๐  นาฬิกา 

 
********************************* 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 

จิราวุธ  กรเพชร 
(นายจิราวุธ  กรเพชร) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลเกาะทวด 
 
 
 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
                       ชูศักดิ์  ปานดํา         ปทุมรัตน์  บัวแก้ว 

(นายชูศักดิ์  ปานดํา)       (นางปทุมรัตน์  บัวแก้ว) 
    

  วิทยา  เถาว์ราม            ละไม  แต้มเติม 
(นายวิทยา  เถาว์ราม)       ( นางสาวละไม  แต้มเติม) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
        
 
 

 

 


