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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี  1  ประจ าปี  2561 

วันท่ี   23  เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ.  2561 
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  (ชั้น  2)  

....................................................... 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายประพันธ์   ควบพิมาย ประธานสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ประพันธ์   ควบพิมาย 
2 นายนอม สุขโข เลขานุการสภาเทศบาล นอม สุขโข 
3 นายธวัชชัย   เพชรโต สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ธวัชชัย   เพชรโต 
4 นายมะโน    ระบือพิณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ มะโน    ระบือพิณ 
5 นางอุไร  สืบค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ อุไร  สืบค้า 
6 นายผดุงเกียรติ   มินพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ผดุงเกียรติ   มินพิมาย 
7 นายธีรเกียรติ   กาศก้อง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ธีรเกียรติ   กาศก้อง 
8 นายพรชัย       ควบพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ พรชัย       ควบพิมาย 
9 นางฉลอง       เปรี่ยมสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ฉลอง       เปรี่ยมสุข 
10 นายวรเชษฐ์ ปั่นสุข สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ วรเชษฐ์ ปั่นสุข 
11 นายสุวิทย ์ เพียรค้า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ สุวิทย ์ เพียรค้า 

 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหต ุ
1 นายลิขิต  การค้า รองประธานสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ลา 
2 นางสุทธิพร  ขวัญมณี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ ่ ลา 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายเสถียร ควบพิมาย นายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ เสถียร ควบพิมาย 
2 นายเกษม  ซื่อตรง รองนายกเทศมนตรีต าบลรงักาใหญ ่ เกษม  ซื่อตรง 
3 นายวีระชาติ สืบค้า ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ วีระชาติ สืบค้า 
4 นายขวัญชัย ใสพลกรัง  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ ่ ขวัญชัย ใสพลกรัง  
5 นางวิไลพร วงษ์เตมีย ์ ผู้อ านวยการกองคลงั วิไลพร วงษ์เตมีย ์
6 นายพงศธร กรพิมาย ผู้อ านวยการกองช่าง พงศธร กรพิมาย 

ส าเนา 
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ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
7 นางสาวสุภาวดี ศรีชุ่ม ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุภาวด ี ศรีชุ่ม 
8 น.ส.น  าฟ้า ศรีชุ่ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล น  าฟ้า ศรีชุ่ม 
9 นางอรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
อรวรรณ เพชรสมัฤทธ์ิ 

10 นายประจวบ พิรักษา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ประจวบ พิรักษา 
11 นายวีระศักดิ์ ค าบุศย์ นิติกร วีระศักดิ์ ค าบุศย์ 
12 นางอมร ศรีเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อมร ศรีเมือง 
13 นส.อัมไพวรรณ รุดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อัมไพวรรณ รุดพิมาย 
14 นางวิภา ชัยเฉลียว หัวหน้าฝ่ายธุรการ วิภา ชัยเฉลียว 
15 นายนันทวุฒิ  ฤทธ์ิไธสง นักพัฒนาชุมชน นันทวุฒ ิ ฤทธ์ิไธสง 
16 นายณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์ นักทรัพยากรบุคคล ณัฏพัชร์ นิธิวรรธนันท์ 
17 นางยุภาภรณ์ วังงาม นักจัดการงานทั่วไป ยุภาภรณ์ วังงาม 
18 น.ส.อนงค์นาฎ บ ารุงนา นวก.การเงินและบัญชี อนงค์นาฎ บ ารุงนา 
19 นายธนบัตร มนัสการ นายช่างโยธา ธนบัตร มนัสการ 
20 นางวริษฐา ฉายพิมาย ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ วริษฐา ฉายพิมาย 

 
 
เปิดประชุมเวลา  09.30  น. 
 

นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ครบแล้ว   ขอเชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชา พระ
รัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามญั  สมัยที่  2  ครั งที่  1ประจ าปี  2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามญั  สมัยที่  2  
ครั งที่  1  ประจ าปี  2561  เวลา  09.30  น. 

  
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - 
  
ระเบียบวาระที่  2     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

       - การประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ สมัยสามญั สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  
ประจ าปี  2561  เมื่อวันท่ี  30  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2561 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ดูส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลรังกา
ใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั งที่ 1  ประจ าปี  2561   เมื่อวันที่30 พฤษภาคม 
2561  ตั งแต่หน้า  1 – 10  มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงาน
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การประชุมครั งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดสงสัย  หรือมีการแก้ไขรายงานการประชุมครั งที่แล้ว                     
อีกหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมตทิี่ประชุม 

  
  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                  9            เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -      เสียง 
           งดออกเสียง 1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     10    เสียง 
 

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติด่วน 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มญีัตติด่วน  ผมขอมติที่ประชุมสภาไปที่ระเบียบวาระที่  4  ถ้าท่าน
สมาชิกเห็นควรให้ไปที่ระเบียบวาระที่  4  โปรดยกมือ 

  

ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                 9 เสียง 
           ไม่ให้การรบัรอง               -     เสียง 
           งดออกเสียง   1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม     10    เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  4 กระทู้ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

เนื่องจากไม่มกีระทู้  ผมขอมติทีป่ระชุมสภาไปทีร่ะเบียบวาระที่  5  ถ้าท่านสมาชิก
เห็นควรให้ไปทีร่ะเบียบวาระที่  5  โปรดยกมือ 

  
ที่ประชุม มีมต ิ    ให้การรบัรอง                 9           เสียง 

           ไม่ให้การรบัรอง               -     เสียง 
           งดออกเสียง   1   เสียง 
           สมาชิกอยู่ในที่ประชุม    10    เสียง 

  
ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ  

จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
  
 5.1คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจงระเบียบ 
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นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548  หมวด  1  องค์กรจัดท าแผน 
ข้อ 7องค์กรจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
(1)  คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 
(2)  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ข้อ 8ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย  
(1) ผู้บริหารท้องถ่ิน    ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั นทุกคน กรรมการ        
(3) สมาชิกสภาท้องถ่ินทีส่ภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคนกรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถ่ินคัดเลอืกจ านวนสามคน กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
ที่ผู้บริหารทอ้งถ่ินคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ 
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมทอ้งถ่ิน 
คัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไมเ่กินหกคน กรรมการ 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กรรมการและเลขานุการ 
 (8)  หัวหน้าส่วนการบรหิารทีม่ีหน้าที่จัดท าแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้  
      ผมขอชี แจงเพียงเท่านี  

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็น
กรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คนที่  1    ขอเชิญท่านธีรเกียรต ิ กาศก้อง 

  
นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมนายธีรเกียรติ      
กาศก้องสมาชิกสภาเทศบาลเขต  2    ขอเสนอนายพรชัย  ควบพิมาย 

 ผู้รับรอง    1.  นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 
2.  นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายพรชัย  ควบพิมายได้รับ
เลือกเป็นกรรมการพฒันาเทศบาลฯคนที่  1 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอกรรมการพัฒนาเทศบาลฯคนที่  2                     
ขอเชิญท่านฉลอง เปรี่ยมสุข 

  
นางฉลอง  เปรี่ยมสุข สมาชิก
สภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  ดิฉันนางฉลอง  เปรี่ยมสุข    
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2ขอเสนอนายวรเชษฐ์  ป่ันสุข 

 ผู้รับรอง    1.  นางอุไร  สืบค้า 
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2.  นายสุวิทย์  เพียรค้า 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายวรเชษฐ์  ปั่นสุข     
ได้รับเลือกเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลฯคนที่  2 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอกรรมการพัฒนาเทศบาลฯคนที่  3                     
ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายพรชัย  ควบพิมาย    
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2ขอเสนอนายธีรเกียรติ  กาศก้อง 

 ผู้รับรอง    1.  นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 
 2. นางอุไร  สืบค้า 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายธีรเกียรติ  กาศก้อง  
ได้รับเลือกเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่  3   มีสมาชิกจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่
มีผมขอสรุปกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  ประกอบด้วย 
1.  นายพรชัย  ควบพิมาย 
2.  นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 
3.  นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 

  
 5.2คัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ชี แจงระเบียบ 

  

นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี แจง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.  2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ข้อ 28ให้ผู้บรหิารท้องถ่ินแต่งตั งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย   
(1) สมาชิกสภาท้องถ่ินทีส่ภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน                             
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมทอ้งถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน                                          
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทีผู่้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน                              
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน                                                     
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถ่ินคัดเลอืกจ านวนสองคน                                                       
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่คนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึง่คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปแีละอาจไดร้ับ
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การคัดเลือกอกีได้ 
       ผมขอชี แจงเพียงเท่านี  

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอให้ที่ประชุมเสนอสมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนฯ  คนที่  1    ขอเชิญท่านสุวิทย์  เพียรค้า 

  
นายสุวิทย์  เพียรค้า สมาชิก
สภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านกระผมนายสุวิทย์  เพียรค้า    
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2ขอเสนอนางฉลอง  เปรี่ยมสุข 

 ผู้รับรอง    1.  นางอุไร  สืบค้า 
  2.  นายธีรเกียรติ  กาศก้อง 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านางฉลอง  เปรี่ยมสุข   ได้รับ
เลือกเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯคนที่  1 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯคนที่  2                     
ขอเชิญท่านพรชัย  ควบพิมาย 

  
นายพรชัย  ควบพิมาย สมาชิก
สภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายพรชัย  ควบพิมาย    
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2ขอเสนอนายมะโน  ระบือพิณ 

 ผู้รับรอง    1.  นายธวัชชัย  เพชรโต 
                2.  นายสุวิทย์  เพียรค้า 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายมะโน  ระบือพิณ    
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯคนที่  2 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ  เสนอคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯคนที่  3                     
ขอเชิญท่านวรเชษฐ์  ปั่นสุข 

  
นายวรเชษฐ์  ปั่นสุข 
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 

เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน  กระผมนายวรเชษฐ์  ปั่นสุข    
สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2ขอเสนอนายสุวิทย์  เพียรค้า 

 ผู้รับรอง    1.  นางอุไร  สืบค้า 
2.  นางฉลอง  เปรี่ยมสุข 

  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  ถ้าไม่มีถือว่านายสุวิทย์  เพียรค้า     
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯคนที่  3   มีสมาชิกจะเสนออีก
หรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอสรุปคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯประกอบด้วย 
1.  นางฉลอง   เปรี่ยมสุข 
2.  นายมะโน  ระบือพิณ 
3.  นายสุวิทย์  เพียรค้า 
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ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  อ่ืน ๆ 
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  ครับ 

  
นายนอม  สุขโข 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมมีเรื่อง
จะแจง้ให้ทราบ  ดังนี  

1. ขอน าเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ
ของรัชกาลที่ 10  พร้อมร่วมถ่ายภาพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  

2. กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาปีนี เทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมกับอ าเภอโดย

อ าเภอได้มีกิจกรรมในช่วงเช้าตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมีกจิกรรมต่อที่
หอประชุมอ าเภอ  ช่วงเย็นจะเป็นพิธีถวายเครื่องสักการระ วางพานพุ่มเงิน-
พานพุ่มทอง  และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมอ าเภอพิมาย 

3. ในวันที่  27  กรกฎาคม  2561  เทศบาลร่วมกบัวัดบ้านพุทราจัดกจิกรรมแห่
เทียนพรรษา ขอเชิญท่านสมาชิกทกุท่านเข้าร่วมกจิกรรมส่วนรายละเอียด
ต่างๆ  จะใหเ้จ้าหน้าที่ท าหนังสือประสานอีกครั ง  ขอขอบคุณครับ 

  
  
นายประพันธ์  ควบพิมาย 
ประธานสภาฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืเสนอแนะหรือไม่   ถ้าไม่มี  ผมขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่าน  ที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   ขอปิดการประชุม 

 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.00  น. 
                                 (ลงช่ือ)   นอม       สุขโข ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                              (นายนอม       สุขโข) 
                                                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลรังกาใหญ ่
 
 
 (ลงช่ือ)       ประพันธ์   ควบพิมาย ผู้ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 
                  (นายประพันธ์   ควบพิมาย) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลรงักาใหญ่ 
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