
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 

วันจันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน 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 
 6.นายสมควร นุ่มนวล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
  7.นายบญุฤทธิ์ ทิพย์ญาณ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 8.นายอธิปติ นาคราช           ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 9.นายภราดร บัวพรหม  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 
  
 นายอนันต์ มณีลาภ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1   (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 
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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 ครั้งที่ 2 ประจำปี
ประธานสภาฯ   พ.ศ. 2562 ซ่ึงวันนี้เป็นการพิจารณาญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1  
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 -อีกเรื่อง ตอนนี้ทางอำเภอช้างกลางแจ้งมาว่า เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านการอนุมัติแล้วนะครับ 

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

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 15 เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไข หรือเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ขอเชิญครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - ครบั หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ประธานสภาฯ   แล้วด้วยครับ 
 
ที่ประชุม  มีมติ   รับรอง           จำนวน          7            เสียง 
     ไม่รับรอง        จำนวน          0            เสียง 
     งดออกเสียง     จำนวน          2            เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา 2.นายคนิน ชาญสวัสดิ์) 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน        7      เสียง  
ประธานสภาฯ   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  - พิจารณา จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ  นายชินวรณ์ วิเชียร ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ได้เสนอ

ญัตติ จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 แต่ก่อนที่
สมาชิกสภาฯจะพิจารณา ขอให้เลขานุการสภาฯชี้แจงกฎระเบียบและข้อ
กฎหมายให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ ขอเชิญครับ 

 
นายภราดร บัวพรหม   เรียน ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาล

ตำบลหลักช้าง กระผมขอชี้แจงระเบียบและข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548  
 ข้อ 89 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิน่ ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับการบริหารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็น
การเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่ จัดทำเพ่ือ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้ งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด 

ที่ประชุม    -รับทราบ- 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหาร ชี้แจงตามญัตติที่เสนอเข้าสภาครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายสมชาย ยะโส   เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาฯ และฝ่ายบริหารทุกท่าน 
เลขานกุารนายกเทศมตรฯี กระผม นายสมชาย ยะโส เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง ขอชี้แจง

ดังต่อไปนี้ 
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คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
  บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักช้าง  จะได้เสนอร่างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง  ในโอกาสนี้ผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักช้างจึงขอ
แถลงให้ท่านประธานสภา  และสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลัง  ตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้ 
 
1.  สถานะการคลัง 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เทศบาลตำบลหลักช้าง  ได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 
43,700,000.-บาท  โดยในส่วนของรายได้ที่เทศบาลตำบลหลักช้างาจัดเก็บเอง  จะได้ปรับปรุงจัดเก็บให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้ จำนวน 43,700,000.-บาท  
ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขอ ง
เทศบาลตำบลหลักช้าง  เป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล(รายจ่ายเท่ากับรายรับ) นอกจากนั้น ขณะนี้เทศบาล
ตำบลหลักช้าง มีเงินสะสมคงเหลืออยู่ จำนวน 31,277,067.10.-บาท (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
หกสิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 
  -  ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นเงิน  43,106,175.65.-บาท 
  -  ยอดเงินสะสมที่สามารถนำมาจ่ายได ้  เป็นเงิน  32,175,544.72.-บาท 
  เพราะฉะนั้นคงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้จริง ณ ปัจจุบัน  
เป็นเงิน  32,175,544.72.-บาท 
 
2.  การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
  ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  แม้ว่ารายรับของเทศบาลตำบลหลักช้าง จะมีจำนวนจำกั ด                    
เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพ่ือบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็
ตามแต่เทศบาลตำบลหลักช้างก็จะพยายามดำเนินกิจการให้ครอบคลุมทุกอำนาจหน้าที่และสามารถดำเนินการ
ตามท่ีตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกประการ 
 
3.  ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ตามระเบี ยบกระทรวงมหาด ไทยว่ าด้ วยการรับ เงิน  การเบิ กจ่ าย เงิน  การฝาก เงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับปัจจุบัน  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 89 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น (ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2548) ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้   (1)  ให้กระทำได้
เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม 

ประจำปีงบประมาณ 2563 
ของเทศบาลตำบลหลักช้าง 

อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
----------------------------- 

หลักการ 
  งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  ยอดรวม  10,251,000.-  บาท 
 

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
ก.ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)  ค่าท่ีดินสิ่งก่อสร้าง  
งบลงทุน        ยอดรวม    10,251,000.-บาท 
 

เหตุผล 
 ด้วยเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้รับหนังสือจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง กำนัน และผู้ใหญ่บ้านใน
พ้ืนที่ เรื่อง ขอให้เทศบาลตำบลหลักช้างดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ด้วยความ
เร่งด่วน ประกอบกับเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักช้าง ที่ได้วางแผนไว้ตาม
แผนพัฒนาเทศบาลตำบล  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้มีการนำเครื่องมือเครื่องใช้ในการอำนวยความ
สะดวก และแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพ้ืนที่ได้ทันท่วงทีในกรณีเกิดเหตุการณ์ทางธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว ในการใช้เส้นทางในการจราจรไป – มา ระหว่างหมู่บ้าน การนำ
ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดด้วยความเร่งด่วน ตลอดจนถึงการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพ้ืนที่แบบยั่งยืน
เกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากในพ้ืนที่ตำบลหลักช้างเมื่อเช้าช่วงฤดูแล้งจะทำให้ประชาชนไม่มีน้ำในการ
อุปโภค และบริโภค   

พร้อมทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งว่า เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ต้องการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำขนาดเล็ก แต่งบประมาณไม่เพียงพอ ให้สำรวจข้อมูลจัดส่งให้จังหวัดทราบนั้น  และ
ได้รับการแจ้งกลับจากจังหวัดว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ  ซึ่งปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค – บริโภค ใน
พ้ืนทีต่ำบลหลักช้างนั้น ถือเป็นปัญหาที่ใหญ่และจำต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  
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รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม 
ประจำปีงบประมาณ 2563 
ของเทศบาลตำบลหลักช้าง 

อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
----------------------------- 

 
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว ในการใช้เส้นทางในการจราจร 
ไป – มา ระหว่างหมู่บ้าน  ตลอดจนถึงการนำผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดด้วยความเร่งด่วน 
 2.  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่แบบยั่งยืน และเป็นไปตามความต้องการของราษฎร 
 3.  เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค 
 4.  เพ่ือจัดให้มีและนำเครื่องมือเครื่องใช้มาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการซ่อมแซม ปรับปรุง และ
บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้สามารถผลิตน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในช่วงหน้าแล้ง 
 

งานที่ทำ 
 1.  ก่อสร้างถนนลาดยางภายในตำบล 
 2.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบล 
 3.  ซ่อมแซมถนนภายในตำบล 
 4.  ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางภายในตำบล 
 5.  ซ่อมแซมระบบผลิตประปาหมู่บ้าน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองช่าง งบประมาณ 10,251,000.-บาท 

รายละเอียดโครงการต่างๆจำนวน 24 โครงการ ตามเอกสาร ปร.4 ปร.5 และแบบแปลนก่อสร้างที่ทุก
ท่านได้รับแล้วครับ  

 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายในประเด็นใด  ขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ต่อไปเป็นการลงมติในวาระนี้ ก่อนลงมติผมขอให้เลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาฯ   นับองค์ประชุมในที่ประชุมด้วยครับ 
    
นายภราดร บัวพรหม   เรียนประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯอยู่ในที่ประชุมจำนวน   9    ท่าน  
เลขานุการสภาฯ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือครับ  
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน          6          เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน          0          เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน          3          เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา/2.นายคนิน ชาญสวัสด์ /3.นายอธิปติ นาคราช) 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน       6      เสียง  
ประธานสภาฯ  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ตามรายละเอียดที่ฝ่ายบริหารเสนอมานะครับ 
 
ที่ประชุม    -รับทราบ- 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญฝ่ายบริหารครับ  
ประธานสภาฯ  
 
นายชินวรณ์ วิเชียร   เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนายกเทศมนตรี 
นายกเทศมนตรี ตำบลหลักช้างและคณะผู้บริหาร  ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ลงมติให้

จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครับ ทางฝ่าย
บริหารจะได้เบิกจ่ายงบประมาณไปดำเนินงานโครงการต่างๆตามแผนงานที่วาง
ไว้ต่อไปครับ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

    
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม เชิญครับ 
 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ  
 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
     (ลงชื่อ)  นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณ ี   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 
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สภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้รับรองรายงานการประชุมฯ 
ในการประชมุสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 

 
  (ลงชื่อ) นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช    ผู้รบัรอง 
           (นายเกรียงศักดิ ์บรรณราช) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 


