
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ.2563 

วันศุกร ์ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  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.นายบุญฤทธิ์ ทิพย์ญาณ     ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 5.นายอนันต์ มณีลาภ  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 1    
 6.นายอนันต์ ปานทอง  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 7.นายอรรถพล งามพร้อม  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 8.นายอธิปติ นาคราช     ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต 2   
 9.นายภราดร บัวพรหม  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล  
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นายสมควร นุ่มนวล     ตำแหน่ง   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.นายชินวรณ์ วิเชียร  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 2.นายสุรพล ชัยชาญ  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 3.นายวินัย มีแก้ว  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
 4.นายสมชาย ยะโส  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง 
  5.นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี ตำแหน่ง  นิติกรปฏิบัติการ 
 6.นางสาวบุญนิสา ลักษณะแมน ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อถึงเวลา นายภราดร บัวพรหม ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล            
หลักช้าง เข้าห้องประชุม และเมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักช้างครบองค์ประชุมแล้ว นายภราดร บัวพรหม             
ได้เรียนเชิญนายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาฯ จุดธูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย 
 นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ได้เปิดการประชุมตาม
ระเบยีบวาระ ดังต่อไปนี้ 
     ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
     ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
     ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ 



-2- 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2563 ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณากำหนดสมัยประชุม คัดเลือก

กรรมการตรวจรายงานประชุม และพิจารณาญัตติการจำหน่ายหนี้สูญและ
ยอดลูกหนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาลตำบล            

หลักช้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562  ว่ามีข้อความตอนใดควรแก้ไข หรือเพ่ิมเติม
หรือไม่ ขอเชิญครับ 

 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ในเมื่อที่ประชุมไม่มีกระผมขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
ประธานสภาฯ    ด้วยครับ 
 
 

นายภราดร บัวพรหม   มีองค์ประชุมจำนวน    9   คน ครับ 
เลขานุการสภาฯ 
 

 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ครับ กระผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ประธานสภาฯ     ด้วยครับ 
 

ที่ประชุม  มีมติ   รับรอง           จำนวน  7  เสียง 
     ไม่รับรอง        จำนวน  0  เสียง 
     งดออกเสียง     จำนวน  2  เสียง 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน  7  เสียง รับรองรายงาน 
ประธานสภาฯ   การประชุมครั้งที่แล้ว 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.1 พิจารณา กำหนด สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ   สมัยที่ 2  สมัยที่ 3  สมัยท่ี 4 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  
     พ.ศ. 2564   
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      เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องในการกำหนด
     สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม
     สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เชิญเลขานุการสภาฯครับ 
 
นายภราดร  บัวพรหม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ    ทุกท่าน กระผมนายภราดร บัวพรหม เลขานุการสภาฯขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 
      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  
     13  พ.ศ. 2552  
      มาตรา 24 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุม
     สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด 
      วรรค 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาได้มา
     ประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการ 
     เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจำนวนแล้ว และให้ที่ประชุมเลือก
     ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 
      วรรค 3 กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้
     ตามกำหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือก
     ประธานสภาเทศบาลได ้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ 
     กระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาล  

 วรรค 4 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบ
วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

 
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
     ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2554 
      ข้อ 11 (2) สำหรับเทศบาลให้สภาเทศบาล กำหนดว่าการประชุม
     สมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมี
     กำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัย
     แรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 
      ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา
     และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วัน
     เริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
     สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่
     ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยนำความในข้อ 11 มาใช้
     บังคับโดยอนุโลม 
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      วรรค 2 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็น
     ประกาศ ของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงาน
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      วรรค 3 ในกรณีไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือ
     ไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความ
     จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม
     สามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัย
     ประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 
 

-ขอบคุณครับ- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ที่ประชุมคิดว่าสมควรกำหนดการประชุมช่วงเดือนใด ระยะเวลากี ่
ประธานสภาฯ   วันที่เหมาะสมครับ  เชิญสมาชิกเสนอต่อสภาได้ครับ 
 
นายอนันต์  มณีลาภ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ   
ส.ท. เขต 1   ทุกท่าน กระผมนายอนันต์ มณีลาภ ส.ท.เขต 1 ขอเสนอกำหนดสมัยประชุม
     และระยะเวลาสามัญประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี ้
 
      สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
     มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 
      สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  
     มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 
      สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
     มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
  
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สมาชิกท่านอื่นคิดเห็นประการใดหรือไม่ครับ เชิญเสนอได้ครับ
ประธานสภาฯ   หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน           7          เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน           0          เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน           2          เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา 2.นายคนิน ชาญสวสัดิ์ ) 
 

 



-5- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน       7     เสียง  
ประธานสภาฯ   เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 ดังนี้  
 
      สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 
     มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 
      สมัยสามัญ สมัยที่ 3 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป  
     มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 
      สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 
     มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
 
      ทั้งนี้  ตามที่  ส .ท.อนันต์  มณีลาภ  เสนอมานะครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ต่อไป ขอให้สมาชิกสภาฯเสนอ กำหนดการประชุมสภาฯ สมัย
ประธานสภาฯ   สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยครับ ขอเชิญครับ  
 
นายพงศ์ชัย อำลอย   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
 ส.ท. เขต 1   ทุกท่าน กระผมนายพงศ์ชัย อำลอย ส.ท.เขต 1 ขอเสนอกำหนดสมัยประชุม
     และระยะเวลาประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564  ดังนี ้
      สมัยสามัญ สมัยแรก เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 
     มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน  
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สมาชิกท่านอื่นคิดเห็นประการใดหรือไม่ครับ เชิญเสนอได้ครับ
ประธานสภาฯ   หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน            7         เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน            0         เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน            2         เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา 2.นายคนิน ชาญสวัสดิ์ ) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน       7       เสียง  
ประธานสภาฯ   เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.  
     2564 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 
     30 วัน ตามที่  ส.ท.พงศ์ชัย อำลอย  เสนอมานะครับ 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.2 พิจารณา คัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องครับ 
 
 
นายภราดร  บัวพรหม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายภราดร บวัพรหม เลขานุการสภาฯขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 
 
      ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  
     13  พ.ศ. 2552  
     มาตรา ๓๒ สภาเทศบาลมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตั้งเป็น
    คณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และมีอำนาจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือ
    มิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพ่ือกระทำ
    กิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่
    ของสภาเทศบาล แล้วรายงานต่อสภาเทศบาล 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 

ข้อ 103 สรุปความได้ว่า "คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 
ประเภท คือ (1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน" 

      ข้อ 104 สรุปความได้ว่า "คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่
     กระทำกิจการ หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภา
     ท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น" 
      ข้อ 105 สรุปความได้ว่า "ภายใต้ข้อบังคับข้อ 101 และข้อ 104 
     สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิกเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่
     ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นชุดต่างๆตามความ 
     จำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้" 
      - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      - คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
      - คณะกรรมการอ่ืนๆตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
 
      ข้อ 107 กำหนดว่า "ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือก  
     คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่เสนอ
     ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  
     ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
     น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 



-7- 
 
      การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ ที่ประชุมมีมติ
     เป็นอย่างอ่ืน และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     กล่าวคือวิธีการเลือกเช่นเดียวกับการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น" 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ตามที่เลขานุการเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วต่อไป 
ประธานสภาฯ   ขอให้สมาชิกเสนอชื่อทีละ 1 คน ละขอผู้รับรอง 2 คน เชิญครับ 
       
นายอนันต์  มณีลาภ   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
สมาชกิสภาเขต 1   กระผม นายนายอนันต์  มณีลาภ สมาชิกสภาเขต 1 ขอเสนอชื่อ 
     นายอรรถพล งามพร้อม สท.เขต 2 เป็นกรรมการครับ  
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู้รับรอง 2 คน ด้วยครับ โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม    ผู้รับรอง   2   คน    
      นายพงศ์ชัย  อำลอย     สท.เขต 1  
      นายอธิปติ  นาคราช     สท.เขต 2 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ      
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน            7         เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน            0         เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน            2         เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา/2.นายคนิน ชาญสวัสดิ์) 
 

นายภราดร  บัวพรหม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาเขต 1   กระผมนายภราดร บัวพรหม สมาชิกสภาเขต 1 ผมขอเสนอชื่อ 
     นายพงศ์ชัย อำลอย สท.เขต 1 ครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู้รับรอง 2 คน ด้วยครับ โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม    ผู้รับรอง   2   คน     
      นายอรรถพล งามพร้อม     สท.เขต 1  
      นายอนันต์ มณีลาภ          สท.เขต 1 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ      
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน        5         เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน        0         เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน        4         เสียง 

(งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา /2.นายคนิน ชาญสวสัดิ์ /3.นายพงศ์ชัยอำลอย /4.นายอธิปติ นาคราช) 
 

นายอรรถพล งามพร้อม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาเขต 2   กระผมนายอรรถพล งามพร้อม สมาชิกสภาเขต 2 ผมขอเสนอชื่อ 
     นายอนันต์ มณีลาภ สท.เขต 1 ครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ขอผู้รับรอง 2 คน ด้วยครับ โปรดยกมือครับ 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม    ผู้รับรอง   2   คน   
      นายพงศ์ชัย อำลอย            สท.เขต 1  
      นายภราดร บัวพรหม          สท.เขต 1 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ      
 
ที่ประชุม  มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน            6         เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน            0         เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน            3         เสียง 
   (งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา/2.นายคนิน ชาญสวัสดิ์ /3.นายอนันต์ มณีลาภ) 
 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ทั้ง 3 ท่านเป็น 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม อันประกอบด้วย    
      1.นายพงชัย  อำลอย สท.เขต 1   
      2.นายอนันต์ มณีลาภ สท.เขต 1  
      3.นายอรรถพล งามพร้อม สท.เขต 2   
 
 

---พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที--- 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  3.3 พิจารณา การจำหน่ายหนี้สูญ ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่เกิน  
ประธานสภาฯ   10 ป ี  
      เชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกีย่วข้องครับ  
 
นายภราดร  บัวพรหม   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ  
เลขานุการสภาฯ   กระผมนายภราดร บวัพรหม เลขานุการสภาฯขอชี้แจงข้อกฎหมายดังนี้ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  
 ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบ
นี้ และมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือดำเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบนี้ ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 หนังสือ ที่ มท 0808/ว4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552  
 ข้อ 1 การจำหน่ายหนี้สูญ ให้ดำเนินการดังนี้ 
1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น 
 ข้อ 2 การลดหย่อนลูกหนี้ค้างชำระ กรณีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระโดยไม่มีมูลหนี้ หรือจัดเก็บข้อมูล
ผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจำปีไว้แล้ว ทำให้มียอดลูกหนี้
ค้างชำระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลด
ยอดลูกหนี้ค้างชำระตามความเป็นจริงได้ โดยเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ 

 
 

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญเลขานุการนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 
นายสมชาย ยะโส  เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอชี้แจงดังนี้ 
เลขานุการนายกฯ 

อ้างถึง หนังสือที่ มท0808.4/ว. 4772 ลงวันที่ 23 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2552  และ หนังสือที่ นศ0023.12/ว. 1800 ลงวันที่ 
15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 

 



-10- 

 

  เรื่องเดิมตามหนังสือที่อ้างถึง หนังสือ ข้อ 2 สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดนครศรธีรรมราช ได้รายงานผลการตรวจสอบการเงินและบัญชีและการพัสดุ ตั่งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2561 ถึง วันที่ 10 เดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอแนะสำหรับลูกหนี้ค้างชำระเกิน 10 ปี ให้
ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุว่าเพราะเหตุใด จึงไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ หากเร่งรัดให้ชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถ
จัดเก็บได้ ให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน ข้อ 99 และหนังสือที่ มท. 
0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2552 

  ข้อเท็จจริง 

  เทศบาลตำบลหลักช้าง มีลูกหนี้ ค้างชำระเกิน 10 ปี จำนวน 130 ราย เป็นเงิน 3,501.80 
บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ.2551 ซึ่งได้ตรวจสอบแล้ว ได้มีการเร่งรัดติดตาม แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและได้ชำระในนามของรายใหม่แล้ว บางรายการได้สำรวจ
รายการที่เดิมไว้ไม่ถูกต้อง จัดเก็บข้อมูลผิดพลาด ทำให้ยอดลูกหนี้ค้างชำระไม่ตรงกับความเป็นจริง 

  ข้อกฎหมาย 

  หนังสือสั่งการ ที่ มท 0808.4/ว. 4772 ลงวันที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2552.เรื่อง
หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำหนดให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่น จำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความเห็บชอบจากผู้บริหาท้องถิ่น
และได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถิ่น 

  ข้อพิจารณา 

  เห็นควรดำเนินการจำหน่ายลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่เกิน 10 ปี จำนวน 130 ราย (รายชื่อดัง
แนบท้ายรายงานประชุม) เป็นเงิน 3,501.80  บาท ตามกฎหมายกำหนดและข้อเสนอแนะของสำนักงาน
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช หากเห็นชอบแล้วเห็นควรดำเนินการ เสนอสภา
ท้องถิ่นเพ่ือขออนุมัติต่อไป 

  ขอสภาโปรดพิจารณาอนุมัติด้วยครับ  

นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายบ้างมั้ยครับ 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ในเมื่อไม่มี กระผมขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุม
ประธานสภาฯ    ด้วยครับ 
 
 

นายภราดร บัวพรหม   มีองค์ประชุมจำนวน   9    คน ครับ 
เลขานุการสภาฯ 
      
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานสภาฯ    
 
ที่ประชุม    มีมติ   เห็นชอบ           จำนวน          6           เสียง 
     ไมเ่ห็นชอบ        จำนวน          0           เสียง 
     งดออกเสียง       จำนวน          3           เสียง 
       (งดออกเสียง 1.นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช ปธ.สภา ) 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  สรุป  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์   6  เสียง เห็นชอบให้จำหน่าย 
ประธานสภาฯ หนี้สูญและลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ 
 
  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติมเชิญครับ 

 หากไม่มีสมาชิกอภิปราย ขอเชิญนิติกรชี้แจงรายละเอียดการแบ่ง
เขตเลือกตั้งด้วยครับ 

นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารท้องถิ่น 
นิติกร  ในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งนั้น  ประธานสภาฯได้มีหนังสือถึงปลัดเทศบาล

ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เข้ามาชี้แจง
รายละเอียดให้สภาฯทราบ แต่ปลัดเทศบาลกลับไม่เข้าร่วมประชุม ทั้งที่ได้
ลงชื่อรับทราบหนังสือแล้ว 

   ผมจึงขอชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกสภาทุกท่าน ตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ดังนี้ 

   ข้อ ๑๒ เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

   (๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตาบล ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็น
สองเขตเลือกตั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาล 
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  เป็นสามเขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเมืองพัทยา ให้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็นสี่เขต
เลือกตั้ง ในการแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีจานวนสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
สมาชิกสภาเมืองพัทยาเท่ากันทุกเขตเลือกตั้ง 

   ข้อ ๑๓ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดดาเนินการ
เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและ
หลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๒ โดยพิจารณาจำนวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากประกาศจำนวนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการ
เลือกตั้ง 

   วรรค 2 ในการดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัดดาเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งอย่างน้อยสามรูปแบบ 
โดยในแต่ละรูปแบบมีรายละเอียดประกอบด้วย 

    (ค) ทุกรูปแบบต้องมีจานวนราษฎรในเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกันโดย
ผลต่างของจานวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละสิบ ยกเว้น
การแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุจาเป็นหรือมีข้อจากัดต้องระบุเหตุผลโดย
ละเอียดไว้ด้วย เช่น ถูกจากัดด้วยลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น 

   ข้อ ๑๕ เขตเลือกตั้งสาหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นให้ใช้เขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง 

   -ขอบคุณครับ- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญรองนายกฯ นายวินัย มีแก้ว ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายวินัย มีแก้ว    เรียนประธานสภาฯ และผู้บริหาร ผมขอสอบถามเรื่องการแบ่งเขต 
รองนายกฯ เลือกตั้งว่า ตอนนี้มีการสำรวจจำนวนประชากรในตำบลหลักช้างไปอย่างไร

บ้าง มีจำนวนเท่าไร ความเหลื่อมล้ำแต่ละเขตกี่เปอร์เซ็นต์ 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  เชิญนิติกร ครับ 
ประธานสภาฯ 
 
นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี  ไม่มีข้อมูลเลยครับ ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ดำเนินการ ผมก็ไม่ 
นิติกร  ทราบรายละเอียดครับ ทางสมาชิกสภาฯสามารถสอบถามปลัดเทศบาลได้

โดยตรงครับ 
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นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมม้ัยครับ 
ประธานสภาฯ  
 
ที่ประชมุ    -ไม่มี- 
 
นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช  หากไม่มี ผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ   
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 11.57 น. 
 

     (ลงชื่อ)  นางสาวบุญนิศา ลักษณะแมน ผู้จดรายงานการประชุม 
             (นางสาวบุญนิศา ลักษณะแมน) 
             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
     (ลงชื่อ)   นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายเนติลักษณ์ สุวรรณมณี) 
                      นิติกรปฏิบัติการ 
 
     (ลงชื่อ)     นายภราดร บัวพรหม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (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 สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 

 
  (ลงชื่อ) นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช   ผู้รับรอง 
           (นายเกรียงศักดิ์ บรรณราช) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง 
 


