
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันศุกร์ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

******************* 
 
ผู้มาประชุม 
 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นายคนิน ชาญสวัสดิ ์  ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
 3.นายสมควร นุ่มนวล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 4.นายอนันต์ มณีลาภ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 5.นายพงศ์ชัย อำลอย  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
  6.นายอธิปติ นาคราช           ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2     
 7.นายอนันต์ ปานทอง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 8.นายอรรถพล งามพร้อม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 9.นายภราดร บัวพรหม  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
 นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1   (ลากิจ) 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
  1. นายสุรพล ชัยชาญ  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 2. นายวินัย มีแก้ว  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
  3. นายสมชาย ยะโส  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 4. นายวิรัตน์ นุ่มนวล  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา นายภราดร บัวพรหม ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หลักช้าง เข้าห้องประชุม และเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้างครบองค์ประชุมแล้ว นายภราดร บัวพรหม 
ได้เรียนเชิญ นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย 
 นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้เปิดการประชุมตาม
ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - เรื่องแรก สำหรับวันนี้เป็นการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  
ประธานสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการพิจารณาร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 และพิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     
       

ที่ประชุม    - รับทราบ -   

  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ ครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัยสามัญ สมัย

ที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธ ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ว่ามี
ข้อความตอนใดควรแก้ไข หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขข้อความ หรือเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ รายละเอียดการประชุมครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบล

หลักช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธ ที่ 14 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2562  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วยครับ 
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ที่ประชุม  มีมติ   รับรอง           จำนวน          8          เสียง 
     ไม่รับรอง        จำนวน          0          เสียง 
     งดออกเสียง     จำนวน          1          เสียง  

(งดออกเสียง นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน     8      เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.1 พิจารณาญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ 
      ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง ครับ 
 
นายสมชาย ยะโส   เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
เลขานุการนายกฯ ทางฝ่ายบริหาร ขอแถลงต่อสภาฯ ดังนี้ 
   เนื่องด้วยทางฝ่ายบริหาร ได้พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ในขั้นตอนการให้
เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลในระบบ E-LAASS (อีลาแอส) และจัดทำ
รูปเล่มให้เพียงพอแก่จำนวนสมาชิกสภา ดังนั้น ทางฝ่ายบริหารขอขยาย
ระยะเวลาการนำเสนอต่อสภาออกไปเป็น สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัย
ที ่4 ในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้ โดยขอให้สภาพิจารณาด้วยครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ จากการทีฝ่่ายบริหารขอขยายเวลาออกไปก่อน สมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ   ท่านใดจะอภิปรายในประเด็นนี้บ้าง เชิญครับ      
 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ผมขอมติรับรองการอนุญาตให้ 
ประธานสภาฯ ขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติ  พ.ศ.2563 ออกไปก่อน โดยให้

เลขานุการสภาฯนับจำนวนสมาชิกก่อนออกเสียงลงมติ ว่าครบองค์ประชุม
หรือไม ่เชิญเลขานุการสภาครับ 

 
นายภราดร บัวพรหม    มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม  จำนวน       9     คน 
เลขานุการสภาฯ   จากสมาชิกที่ลงชื่อเข้าร่วมประชุม  ถือว่าครบองค์ประชุม 
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นายเกรยีงศักดิ์ บรรณราช  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารเสนอร่างเทศบัญญัติ ในสมัย  
ประธานสภาฯ   ประชุมสมัยที่ 4 เดือนตุลาคมนี้ โปรดยกมือ  
 
ที่ประชุม    มีมติ   เห็นชอบ       จำนวน           8         เสียง 
              ไม่เห็นชอบ    จำนวน           0         เสียง 
              งดออกเสียง   จำนวน           1         เสียง  

(งดออกเสียง นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 

นายเกรยีงศักดิ์ บรรณราช  สรุปที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน     8       เสียง  
ประธานสภาฯ ให้ขยายออกไปก่อน 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช    3.2 พิจารณา คัดเลือกกรรมการแปรญัตติ  
ประธานสภาฯ  เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาเสนอร่างเทศบัญญัติออกไป

ก่อน การคัดเลือกกรรมการแปรญัตติก็ไว้คัดเลือกในสมัยสามัญ สมัยที่ 4 
เดือนตุลาคม ด้วยนะครับ   

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช    3.3 พิจารณาญัตติ คัดเลือกกรรมการเพื่อเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ   พัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

    
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงรายละเอียดครับ  
ประธานสภาฯ 

 
นายสมชาย ยะโส  เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน            
เลขานุการนายกฯ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกกรรมการเพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561 หมวด 1 องค์กรจัดทำแผน  

ข้อ 8(3) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เป็น
กรรมการ   

หมวด 6 การติดตามและเมินผลแผนพัฒนา  
ข้อ 28(1) ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา
ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
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ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้างเพ่ือ

พิจารณาต่อไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
      นายชินวรณ์ วิเชียร 

นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับขอเชิญสมาชิกสภาฯเสนอชื่อผู้ทีค่วรจะเป็นกรรมการพัฒนา 
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น ด้วยครับ 
 
นายอนันต์ มณีลาภ   เรียนประธานสภาฯ ผมนายอนันต์ มณีลาภ ขอเสนอชื่อ  
สมาชกิสภาฯ   นายอรรถพล งามพร้อม  

เพ่ือแตง่ตั้งเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากตัวแทนจากสภาฯครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม    มีมติ เห็นชอบ  จำนวน         7         เสียง 
      ไมเ่ห็นชอบ จำนวน         0         เสียง 
      งดออกเสียง จำนวน         2         เสียง  

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศกัดิ์ บรรณราช ปธ.สภา / 2.นายอรรถพล งามพร้อม) 
          
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน      7     เสียง
ประธานสภาฯ 
 
นายอรรถพล งามพร้อม   เรียนประธานสภาฯ ผมนายอรรถพล งามพร้อม ขอเสนอชื่อ  
สมาชกิสภาฯ   นายอนันต์ มณีลาภ  

เพ่ือแตง่ตั้งเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากตัวแทนจากสภาฯครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม    มีมติ เห็นชอบ  จำนวน         7        เสียง 
      ไมเ่ห็นชอบ จำนวน         0        เสียง 
      งดออกเสียง จำนวน         2        เสียง  

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา /2.นายอนันต์ มณีลาภ) 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน      7     เสียง
ประธานสภาฯ 
 
นายภราดร บัวพรหม   เรียนประธานสภาฯ ผมนายภราดร บัวพรหม ขอเสนอชื่อ  
สมาชกิสภาฯ   นายพงศ์ชัย  อำลอย 

เพ่ือแตง่ตั้งเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากตัวแทนจากสภาฯครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม    มีมติ เห็นชอบ  จำนวน          6       เสียง 
      ไมเ่ห็นชอบ จำนวน          0       เสียง 
      งดออกเสียง จำนวน          3       เสียง  

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา 2.นายพงศ์ชัย  อำลอย 3.นายภราดร บัวพรหม) 
          
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน      6     เสียง
ประธานสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับเป็นอันว่า ก็ได้คัดเลือกกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมาแล้ว ดังนี้ 
ประธานสภาฯ    1. นายอรรถพล งามพร้อม 
     2. นายอนันต์  มณีลาภ   
     3. นายพงศ์ชัย อำลอย 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ต่อไปคัดเลือก ตัวแทนสภาฯไปเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประธานสภาฯ   ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อครับ โดยไม่ซ้ำกับ 

กรรมการพัฒนาเทศบาลที่คัดเลือกแล้วรอบแรก 
 
นายภราดร บวัพรหม   เรียนประธานสภาฯ ผมนายภราดร บัวพรหม ขอเสนอชื่อ  
สมาชกิสภาฯ   นายอนันต์  ปานทอง 

เพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ    
ที่ประชุม    มีมติ เห็นชอบ  จำนวน         6         เสียง 
      ไมเ่ห็นชอบ จำนวน         0         เสียง 
      งดออกเสียง จำนวน         3         เสียง  

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา 2.นายอนันต์  ปานทอง 3.นายคนิน ชาญสวัสดิ์) 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน     6      เสียง
ประธานสภาฯ 
 
นายอธิปติ นาคราช   เรียนประธานสภาฯ ผมนายอธิปติ นาคราช ขอเสนอชื่อ  
สมาชกิสภาฯ   นายภราดร บัวพรหม 

เพ่ือแตง่ตั้งเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม    มีมติ เห็นชอบ  จำนวน         6        เสียง 
      ไมเ่ห็นชอบ จำนวน         0        เสียง 
      งดออกเสียง จำนวน         3        เสียง  

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา 2.นายภราดร บัวพรหม 3. นายอธิปติ นาคราช) 
          
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน     6      เสียง
ประธานสภาฯ 
 
นายอรรถพล งามพร้อม   เรียนประธานสภาฯ ผมนายอรรถพล งามพร้อม ขอเสนอชื่อ  
สมาชกิสภาฯ   นายอธิปติ นาคราช  

เพ่ือแตง่ตั้งเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอมติที่ประชุมสภาฯ รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม    มีมติ เห็นชอบ  จำนวน          6       เสียง 
      ไมเ่ห็นชอบ จำนวน          0       เสียง 
      งดออกเสียง จำนวน          3       เสียง  
(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา 2.นายอธิปติ นาคราช 3. นายอรรถพล งามพร้อม) 
          
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ จำนวน     6      เสียง
ประธานสภาฯ 

เป็นอันว่า ตัวแทนสภาฯที่จะไปเป็นกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 3 ราย คือ 

     1.นายอนันต์ ปานทอง 
     2.นายภราดร บัวพรหม   

3.นายอธิปติ นาคราช 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯท่านใด 
ประธานสภาฯ  จะเสนอเรื่องอะไรบ้างครับที ่ถ้ามีขอเชิญครับ 
 
นายอนันต์ มณีลาภ  เรียนประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ผมขอฝากทางฝ่ายบริหาร 
ส.ท.เขต 1 ช่วยดูแลเรื่องน้ำประปา หมู่ที่ 4 ไม่ค่อยสะอาด ค่าน้ำประปาไม่ได้ไปเก็บ

เลยหลายเดือนแล้วครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกบ้าง หากไมมี่กระผมขอปิด 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 

พ.ศ.2562 ขอบคุณครับ 
 
 
      ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

 
 
     (ลงชื่อ)       นายภราดร บัวพรหม            ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (นายภราดร บัวพรหม) 
          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
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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 สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 

 
 
 

  (ลงชื่อ) นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ผู้รับรอง 
            (นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช) 
       ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง  
 
 
 
 


