
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันพุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

******************* 
 
ผู้มาประชุม 
 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นายคนิน ชาญสวัสดิ ์  ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล  
 3.นายพงศ์ชัย อำลอย  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  4.นายอนันต์ ปานทอง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 5.นายอรรถพล งามพร้อม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นายสมควร นุ่มนวล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
 2.นายอนันต์ มณีลาภ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 3.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 4.นายอธิปติ นาคราช           ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 5.นายภราดร บัวพรหม  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 เทศบาลตำบลหลักช้าง 
 1.นายชินวรณ์ วิเชียร  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 2.นายวินัย มีแก้ว  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 3.นายสมชาย ยะโส  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 4.นายวิรัตน์  นุ่มนวล  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 5.นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ตำแหน่ง  นิติกร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา นายเนติลักษณ์  สุวรรณมณี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาล ได้เชิญสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลหลักช้าง เข้าห้องประชุม และเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้างครบองค์ประชุมแล้ว นายเนติ
ลักษณ์  สุวรรณมณี ได้เรียนเชิญนายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพ่ือบูชาพระ
รัตนตรัย 
 นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้เปิดการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังต่อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจำปี พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ   ซ่ึงวันนี้ทางผู้บริหารมีหนังสือแจ้งประธานสภามาว่า ขอเลื่อน

การส่งร่างเทศบัญญัติออกไปก่อน โดยจะเสนอร่างเทศบัญญัติภายในวันที่ 30 
กันยายน นี้ ครับ 

    เรื่องที่สอง ขอแจ้งสมาชิกสภาฯทุกท่าน เรื่องการขาด การลา 
คือ การลาป่วย ลากิจ นะครับ ให้ทำเป็นหนังสือส่งประธานสภา เลขานุการ
สภา จะส่งย้อนหลังก็ได้โดยให้ระบุเหตุผลการลามาด้วยโดยส่งที่นิติกรก็ได้ ไม่
ต้องเอาหนังสือรับรองแพทยก์็ได้แต่เน้นว่าต้องระบุเหตุผลการลามาด้วยนะครับ 

       
ที่ประชุม    - รับทราบ -   
  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ.2562  ว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไข หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - ผมแจ้งแก้ไขชื่อที่ปรึกษานายกเทศมนตรีจาก นายปราโมทย์ ชินราช 
ประธานสภาฯ   เป็นนายวิรัตน์ นุ่มนวล นะครับ ท่านอ่ืนมีจะแก้ไขอะไรเพ่ิมหรือไม่ครับ 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - ครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ประธานสภาฯ   แล้วด้วยครับ 
 
ที่ประชุม  มีมติ   รับรอง           จำนวน            4           เสียง 
     ไม่รับรอง        จำนวน            0           เสียง 
     งดออกเสียง     จำนวน            1           เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน       4       เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.1 ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
   เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ 
 
นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  
แทนเลขานุการสภาฯ   กระผมนายเนติลักษณ์ สุวรรณมณ ีแทนเลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543) หมวด 3 
วิธีการจัดทำงบประมาณ  

ข้อ 24  ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า  ไม่
สามารถที่จะนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทัน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้
รายงานนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ 
 ว ร รค  2 "ส ำห รั บ เท ศ บ าล รู ป แ บ บ น าย ก เท ศ ม น ต รี  ห าก
นายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ให้
ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ ๑๕ สิงหาคม ของ
ปีงบประมาณปัจจุบัน 
  ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
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ข้อ 58 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา
ท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงต่อสภาเทศบาลครับ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
 
นายสมชาย ยะโส   เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ 
เลขานุการนายก   ทุกท่าน กระผมนายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกฯ ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
 

เรื่อง    ขอเสนอญัตติ    

เรียน    ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

ข้าพเจ้า นายชินวรณ์  วิเชียร นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ขอเสนอ
ญัตติเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อสภาฯ จากเดิมที่ต้องเสนอสภาฯภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นี้  โดยขอขยายออกไปเป็นภายใน 30 กันยายน 
2562 นี้ เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลหลักช้างได้ดำเนินการและพิจารณาต่อไปนี้ 
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ.2543) หมวด 3 
วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ 24 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 58  

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพ่ือ
พิจารณาต่อไป  

         ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ)......................................................ผู้เสนอ 
         ( นายชินวรณ์  วิเชียร  ) 

                                         นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารมีเหตุผลคือ เนื่องจากกองช่างเทศบาลฯไม่อาจจัดทำ
งบประมาณโครงการของกองช่างเสนอฝ่ายบริหารได้ทัน 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
 
ทีป่ระชุม    -ไมมี่- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองการอนุมัติขยายเวลาเสนอร่างเทศ 
ประธานสภาฯ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยครับ 
    
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน           4            เสียง 
     ไม่เห็นชอบ        จำนวน           0            เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน           1            เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน         4       เสยีง  
ประธานสภาฯ รบัรองการอนุมัติขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ที่ประชุม    -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม เชิญครับ 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 10.30 น. 
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     (ลงชื่อ)  นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี     ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี) 
                      นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
     (ลงชื่อ)                  -                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายภราดร บัวพรหม) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตรวจถูกต้อง 

 
  (ลงชื่อ) นายอรรถพล งามพร้อม กรรมการ 
   (นายอรรถพล งามพร้อม) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เขต 2 
 
 
  (ลงชื่อ) นายพงศ์ชัย อำลอย กรรมการ 
   (นายพงศ์ชัย อำลอย) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เขต 1 
 
 
  (ลงชื่อ) นายอนันต์ มณีลาภ กรรมการ 
   (นายอนันต์ มณีลาภ) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เขต 1 
 
 
 

สภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้รับรองรายงานการประชุมฯ 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 

 
  (ลงชื่อ) นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ผู้รับรอง 
           (นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 


