
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันศุกร์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

******************* 
 
ผู้มาประชุม 
 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
 2.นายพงศ์ชัย อำลอย  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 3.นายอนันต์ ปานทอง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 4.นายอรรถพล งามพร้อม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 5.นายสมควร นุ่มนวล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
 6.นายอนันต์ มณีลาภ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 7.นายภราดร บัวพรหม  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
  
 1.นายคนิน ชาญสวัสดิ ์  ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล    (ลากิจ) 
 2.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  (ลากิจ) 
 3.นายอธิปติ นาคราช           ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2  (ลากิจ) 
 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 เทศบาลตำบลหลักช้าง 
 1.นายชินวรณ์ วิเชียร    ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 2.นายสุรพล ชัยชาญ    ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 3.นายวินัย มีแก้ว    ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 4.นายสมชาย ยะโส    ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 5.นายวิรัตน์  นุ่มนวล    ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 6.นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี   ตำแหน่ง นิติกร 
 7.นางสาวบุญญาลักษณ์ มหามาตย์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา นายภราดร บัวพรหม ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หลักช้าง เข้าห้องประชุม และเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้างครบองค์ประชุมแล้ว นายภราดร บัวพรหม  
ได้เรียนเชิญนายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย 
 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  สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 
ประธานสภาฯ   ซ่ึงวันนี้เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วาระท่ี 2 และ 3 ครับ 
       
ที่ประชุม    - รับทราบ -   
  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ.2562  ว่ามีข้อความตอนใดควรแกไ้ข หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - ครบั หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ประธานสภาฯ   แล้วด้วยครับ 
 
ที่ประชุม  มีมติ   รับรอง           จำนวน            6          เสียง 
     ไม่รับรอง        จำนวน            0          เสียง 
     งดออกเสียง     จำนวน            1          เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา ) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน       6       เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - พิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ประธานสภาฯ   งบประมาณ 2563 วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 
      นายชินวรณ์ วิเชียร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง  
     ได้เสนอญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
     2563 แต่ก่อนที่สมาชิกสภาฯจะพิจารณา ขอให้ เลขานุการสภาฯชี้แจง
     กฎระเบียบและข้อกฎหมายวิธีการจัดทำงบประมาณ และข้ันตอนการ 
     พิจารณาให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ ขอเชิญครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 

ของเทศบาลตำบลหลักช้าง กระผมขอชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
               พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  
   ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง

ตามลำดับข้อ เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

   วรรค 2 ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือ
เห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

   วรรค 3 ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้ว ขัดแย้งกันหรือบกพร่อง
ในสาระสำคัญ  ที่ ป ระชุมสภาท้ องถิ่ นจะล งมติ ให้ ส่ งปัญ หานั้ น ไป ให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดย
ไม่ ให้มีการแปรญัตติ ในเรื่องใหม่ขึ้น อีก  ในกรณี ที่ มีมติส่ งปัญหาไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อเป็น
อันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆต่อไป สภา
ท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้ 

   วรรค 4 ถ้าข้อขัดแย้งหรือบกพร่องตามวรรคสามเกิดข้ึนในการ
พิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรค
สามก็ได้ 

   วรรค 5 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่
ได้ระงับนั้นตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้อง
พิจารณาเป็นการด่วน 
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   วรรค 6 ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติ

เฉพาะข้อที่ระงับไว้เท่านั้น 
 
   ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
   วรรค 2 ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้

ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ ตามท่ีสภาเทศบาลแห่งนี้มอบหมายในการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อที่ประชุม  
  ขอเชิญครับ 
 
นายอรรถพล งามพร้อม  เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
ประธาน คณะกรรมการแปรญัตติ กระผมนายอรรถพล งามพร้อม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ  
     ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
    ประจำปี 2562  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 กำหนดระยะเวลาเสนอคำ
    แปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 23-25 ตุลาคม  2562  เวลา 
    08.30 ถึง 16.30 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 

เมื่อครบระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติดังกล่าวแล้ว  ปรากฏว่าไม่มี
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้างผู้ใดมาเสนอคำแปร
ญัตติแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีแต่อย่าง
ใด คณะกรรมการแปรญัตติจึงมีมติให้คงร่างเดิมไว้ แล้วนำเสนอต่อสภาทศบาล
ตำบลหลักช้างเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม    -รับทราบ- 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานไปแล้ว  
ประธานสภาฯ การพิจารณาแปรญัตตินั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติและท่ีประชุม

คณะกรรมการแปรญัตติมีมติให้คงร่างเดิมไว้  ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายบ้างครับ ถ้าไม่มีถือว่าผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 

 
ที่ประชมุ    -ไม่มี- 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   เป็นอันว่าผ่านการพิจารณาในวาระท่ี 2 ซึ่งเป็นการพิจารณาเรียงข้อ 
ประธานสภาฯ 
  
ที่ประชุม    -รับทราบ- 
 

-----------------------พัก 10 นาที----------------------- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ 3 ขั้นลงมต ิในวาระนี้ขอให้สภา  
ประธานสภาฯ พิจารณาว่าจะอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 หรือไม ่ 
   ก่อนลงมติ ผมขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมในที่ประชุมด้วย

ครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   เรียน ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมจำนวน  7  ท่าน 
เลขานุการสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ โปรดยกมือครับ  
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน         6         เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน         0         เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน         1         เสียง 

(งดออกเสียง นายเกรยีงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน      6      เสียง  
ประธานสภาฯ   เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2563 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เป็นอันว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง เห็นชอบให้ตราเป็น  
ประธานสภาฯ   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งสภาฯ
     จะนำส่งอำเภอช้างกลาง เพ่ือให้นายอำเภอลงนามอนุมัติต่อไป 
 
ที่ประชุม    -รับทราบ- 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารครับ  
ประธานสภาฯ       
 
นายชินวรณ์ วิเชียร   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี ตำบลหลักช้างและคณะผู้บริหาร  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ลงมติให้

ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครับ 
ทางฝ่ายบริหารจะได้เบิกจ่ายงบประมาณไปดำเนินงานโครงการต่างๆตาม
แผนงานที่วางไว้ต่อไปครับ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ 

    
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเตมิ เชิญครับ 
 
นายอนันต์ มณีลาภ   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมอนันต์ มณีลาภ  
สมาชิกสภาฯเขต 1 ขอเรียนถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเด็กแรกเกิด บางคนได้เงินไปแล้ว 

บางคนยังไม่ได้ บางครั้งโทรไปหาจังหวัดก็ไม่ติด ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องนี้หลาย
ราย  ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารจะแก้ปัญหาอย่างไรครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายชินวรณ์ วิเชียร   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมมอบหมายให้ 
นายกเทศมนตรี   เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนชี้แจงในรายละเอียดครับ 
 
นางสาวบุญญาลักษณ์ มหามาตย ์ เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาว 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน บุญญาลักษณ์ มหามาตย์ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน ขอเรียนชี้แจงว่า ตาม

หนังสือและคู่มือการรับลงทะเบียน งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลหลักช้างมี
หน้าที่รับลงทะเบียน ตรวจสอบเอกสารของผู้มีสิทธิแล้วประกาศรายชื่อเป็น
เวลา 15 วัน  หากเค้าเป็นผู้มีสิทธิ์จริงโดยไม่มีรายได้ถึงหนึ่งแสนบาทตาม
ระเบียบฉบับใหม่ที่ประกาศออกมาเอกสารทั้งหมดที่ลงทะเบียนเราจะส่งให้
พัฒนาสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นผู้คีย์ข้อมูลทั้ งหมดที่ จะส่ งให้
กรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายเงิน เงินนี้ไม่ได้จ่ายโดยเทศบาลและก็ไม่ได้โอนเข้า
บัญชีของเทศบาล ถ้ามีประชาชนสอบถามเนื่องจากมีบุคคลถามมาว่า ได้
สอบถามไปกรมบัญชีกลางแล้วแจ้งมาว่าเงินยังไม่โอนเข้าเทศบาล อันนั้นไม่เป็น
ข้อเท็จจริง 
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 ทีนี้ เอกสารทั้งหมดไปอยู่ที่จังหวัด การที่จะได้รับเงินหรือไม่ได้รับผู้มี
สิทธิ์ต้องโทรสอบถามจังหวัดว่าคีย์ข้อมูลให้ท่านหรือยัง ในกรณีที่ถามมาว่า ทำ
พร้อมกันทำไมยังไม่ได้ งานพัฒนาชุมชนทำได้เพียงแค่ตรวจสอบว่าเอกสารของ
ท่านอยู่ ณ ที่ใด แต่เทศบาลเราส่งเอกสารให้แก่จังหวัดทุกท่านแล้ว แต่หากท่าน
ใดขอให้สอบถามให้หน่อย ก็ขอให้ฝากบัตรประชาชนมา จะตรวจสอบให้ว่า
เอกสารท่านอยู่ที่ใด พมจ.คีย์แล้วยัง แต่ในส่วนของเทศบาลเราให้เบอร์โทรแก่ผู้
มีสิทธิไปแล้วทุกท่าน เรามีหนังสือชี้แจงผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว เรามีเว็ปไซต์เทศบาล
ที่สามารถตดิต่อเข้ามาได้ หรือเข้ามาสอบถามที่งานพัฒนาชุมชนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

  
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุปว่า ทางเทศบาลมีหน้าที่รับลงทะเบียน เรื่องอ่ืนเป็นหน้าที่ของ 
ประธานสภาฯ จังหวัดนะครับ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯนำไปชี้แจงพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ด้วย

นะครับ หากประชาชนไม่สะดวกที่จะสอบถามเองก็มาติดต่องานพัฒนาชุมชนนะครับ 
 
นายภราดร บัวพรหม   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เนื่องจากชาวบ้านยังขาด
เลขานุการสภาฯ   ถนนหนทางอยู่หลายสาย เช่น สายหนองกุ้ง-นาใหม่ สายนาพังละ สายเกาะบะ   

 ผมเห็นว่ายังไม่ได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น อยากให้ทางฝ่ายผู้บริหารใช้
เงินสะสมกไ็ด้มาแก้ปัญหา  ขอให้ฝ่ายบริหารมาช่วยแก้ปัญหาด้วย 
 อีกเรื่อง คือ พ้ืนที่พรุไข่เต่า ควรจัดเงินค่าจ้างมาดำเนินการเรื่องตัด
หญ้า เรื่องไฟฟ้า เผื่อในอนาคตเราอาจจัดงานหรือทำกิจกรรม เพราะหากปล่อย
ทิ้งไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อีก ฝากผู้บริหารด้วยครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายชินวรณ์ วิเชียร   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมขอชี้แจงว่า 
นายกเทศมนตรี ผมเองไม้ได้นิ่งนอนใจ ในเรื่องถนนหนทางแต่เพราะว่างบประมาณด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานเรามีไม่เพียงพอ ถ้าหากสมาชิกเห็นด้วยว่าควรจ่ายขาดเงิน
สะสม ผมก็จะให้กองช่างดำเนินการครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับเอาเป็นว่าในเรื่องเงินสะสมหากจำเป็นต้องใช้จริงๆก็ให้ฝ่าย 
ประธานสภาฯ   บริหารเสนอมาเป็นญัตติเพ่ือเข้าสภาฯพิจารณานะครับ 
      ที่ประชุมมีเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  
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ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
     (ลงชื่อ)  นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี    ผู้จดรายงานการประชุม 
               (นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี) 
                      นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
     (ลงชื่อ)     นายภราดร บัวพรหม       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 



-9- 
 

สภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้รับรองรายงานการประชุมฯ 
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 

 
  (ลงชื่อ) นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช    ผู้รับรอง 
           (นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 


