
รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลหลกัเขต   
สมัยสามัญ  สมยัที ่ 2  ครัง้ที ่ 2  ประจำป ี พ.ศ. ๒๕64 

วนัศุกร์ที ่  20   เดอืนสงิหาคม  พ.ศ. ๒๕64   เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หอ้งประชมุเทศบาลตำบลหลักเขต 

------------------------- 
รายชือ่ผูเ้ขา้ประชมุ 

ลำดับที ่ ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ
1 นายสุพจน์  อาญาเมือง ประธานสภาเทศบาล สุพจน์  อาญาเมือง  
2 นายปราโมทย์  แป้นประโคน รองประธานสภาเทศบาล ปราโมทย์  แป้นประโคน  
3 นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล สังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  
4 นายสกูล  สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สกูล  สุทธ ิ  
5 นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 อนุสรา  ชาญประโคน  
6 นายวิทยา  กิมประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 วิทยา  กิมประโคน  
7 นายสาทิตย์  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สาทิตย์  เพประโคน  
8 นายสังวาล  สวัสด ี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สังวาล  สวสัดี  
9 นายแสวง  เกรียรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 แสวง  เกรียรัมย์  

10 นางม้วย  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ม้วย  แป้นประโคน  
11 นางชื่นนภา  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ชื่นนภา  เพประโคน  
12 นายเกษม  ประเสริฐศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เกษม  ประเสริฐศรี  

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  

ลำดับที ่ ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ หมายเหต ุ
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รายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
ลำดับที ่ ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

1 นายพนม  คิดชนะ นายกเทศมนตรี พนม  คิดชนะ  
2 นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท รองนายกเทศมนตรี ดาวเรือง แพทย์ประสาท  
3 นายบุญฤทธิ์  อาจทวีกุล รองนายกเทศมนตรี บุญฤทธิ์  อาจทวีกุล  
4 นายมนตรี  จันทร์จำรัตร เลขานุการนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จำรัตร  
5 นายเยื่อง  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เยื่อง  ชาญประโคน  
6 นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อำนวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
7 นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ    
8 นางอโณทัย  พะวรรัมย์ นักวิชาการศึกษา อโณทัย  พะวรรัมย์  
9 นายเสกสันต์  สุภนาม ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  

10 นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
11 นางสาววันเพ็ญ  พงษ์เที่ยงทัศน์ นักวิชาการศึกษา วันเพ็ญ  พงษ์เที่ยงทัศน์  
12 นางสายฝน  ศิริอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล สายฝน  ศิริอินทร์  
13 นายสนอง  คำเปล่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนอง  คำเปล่ง  
14 นางสาวสุภาวดี  อุปชัย เจ้าพนักงานธุรการ สุภาวดี  อุปชัย  
15 นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
16 นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
17 นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
18 นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
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เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสังวาล  ชัยสุวรรณ  ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ได้กล่าว
เชิญ  นายสุพจน์  อาญาเมือง  ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต    ได้กล่าวเปิดประชุม    และได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบยีบวาระที ่ ๑ เรือ่งทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง   -  วันนี้มีสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2564  เพ่ือพิจารณาร่าง   
(ประธานสภาเทศบาล) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565  ในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ   

และวาระที่  3  ขั้นลงมติ ซึ่งจะดำเนินการพิจาณาในระเบียบวาระถัดไป  สำหรับในวาระนี้  มีเรื่อง 
แจ้งให้ทราบจำนวน  1  เรื่อง  ดังนี้ 

- เรื่อง  ประกาศสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  เรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชน 
เข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  เพ่ือให้ประชาชนที่สนใจการประชุมสภา
เทศบาลตำบลหลักเขต ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมสภาและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  จึง
ประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ    ณ    วันที่  16  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 
ลงชื่อ  นายสุพจน์  อาญาเมือง   ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ตามรายละเอียดดังนี้ 

    ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบล 
หลักเขต  

ด้วยสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ได้พิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้ง 
ที ่ 1 เมื่อวันที่  13  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564 กำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟัง
การประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 117 วรรคสี่ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 โดยวางระเบียบไว้ดังนี้  

ข้อ 1 ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและลง
ลายมือชื่อผู้ขอ เข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต เพ่ือพิจารณาอนุญาต 
โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ไม่น้อยกว่า 1 วัน ประธานสภาอนุญาต
แล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้าฟังการประชุมได้  

กรณีท่ีมีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้ขออนุญาต
ก็ได้  ทั้งนี้ต้องระบุถึงจำนวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย  

กรณีท่ีมีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมากและไม่สามารถจัดให้ 
ประชาชนข้ารับ ฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  พิจารณา
อนุญาตให้บุคคลหรือคณะบุคคลเข้าฟังการ ประชุมตามที่เห็นสนควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับ
ฟังการประชุมภายนอกห้องปะชุมหรือในบริเวณใกล้เคียงโดย แจ้งให้ผู้ประสงค์ขอเข้าฟังการ
ประชุมทราบ  

ข้อ 2 ผู้เข้าฟังการประชุมต้องปฏิบัติ ดังนี้  
(1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  
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(2) นั่งหรืออยู่ประจำในที่ท่ีจัดไว้สำหรับผู้เข้าฟังการประชุม  
(3) ต้องประพฤติตนให้เรียบร้อย ไม่แสดงกิริยาอาการที่กระทำให้เสื่อมเกียรติของที่

ประชุมหรือก่อกวน ความสบเรียบร้อย ไมพูดจา สนทนา ส่งเสียง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการ
รบกวนการประชุม  

(4) ไม่ใช้เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์ถ่ายภาพ บันทึกเสียง วิทยุ-เทป หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่
อาจรบกวนการประชุมได้  

(๕) ไม่นำอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธเข้าไปในห้องประชุม  
(6) ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม  
(๗) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ที่สั่งโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย  
ข้อ ๓ ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ดำเนินการ ดังนี้  
(๑) จัดทำแบบคำรอ้งขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  
(2) รวบรวมคำขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 

พิจารณาอนุญาต และแจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ  
(๓) จัดที่นั่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม  
ข้อ ๔ อื่น ๆ (ถ้ามี) 

- ก็เป็นเรื่องที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมครั้งที่แล้ว  ตอนนี้สภาเทศบาลได้
ประกาศใช้แล้วตามข้อ 117 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ ๒ เรือ่งรับรองการประชมุสภาเทศบาล  ครั้งทีผ่า่นมา 
นายสุพจน์  อาญาเมือง   -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง   -  ขณะนี้เวลา  10.10 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  12  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง    ๑1   เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    1    เสียง 

ระเบยีบวาระที ่ 3 เรือ่งกระทู้ถาม 
   -  ไม่มี 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรือ่ง  ทีค่ณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิน่ตั้งขึน้พจิารณาเสรจ็แลว้ 
4.1 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

นายสุพจน์  อาญาเมือง   -  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ   เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     ประจำปี 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ   ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดแ้จ้งมติ 
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การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕65  เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่  2/2564  เมื่อวันที่ 18   สิงหาคม ๒๕64 
แล้วนั้น  ผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ 2565  ได้กล่าวชี้แจงต่อสภาเทศบาลอีกทีหนึ่ง  ขอเชิญครับ 

นายแสวง  เกรียรัมย์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมในฐานะประธาน 
(ประธาน ค.กก.แปรญัตติ)  คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.   2565   

ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับคำแปรญัตติ  เมื่อวันที่  14 – 16   สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 
16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแบบขอแปรญัตติแต่อย่างใด   คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงได้ร่วมกัน
พิจารณาโดยละเอียด  และมีมติให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารฯ แจ้ง
ให้กับสภาเทศบาลแล้วครับ 

นายสุพจน์  อาญาเมือง   -  ตามท่ีท่านแสวง  เกรียรัมย์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  ไม่มีสมาชิกสภาฯ  

ยื่นแบบขอแปรญัตติฯ แต่อย่างใด จึงถือว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65  ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ประกอบกับเมื่อไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕65  ในวาระนีจ้ึงไม่ต้องมีการแปรญัตติแต่อย่างใด  

ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที ่ 5 เรือ่ง เสนอเพือ่พจิารณา (การลงมต)ิ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง ลำดับต่อไป  เป็นการาพิจารณาในวาระท่ี 3  ขั้นลงมติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขณะนี้เวลา  10.30 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 

อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มติที่ประชุม  - มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2565  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
 เห็นชอบ   11  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 
 งดออกเสียง     1  เสียง 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - เทศบาลตำบลหลักเขต  จะได้นำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. 2565  เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาอนุมัติ  และลงนามประกาศใช้  ต่อไป 

ระเบยีบวาระที ่ 6 เรือ่งอืน่ ๆ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง   -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายแสวง  เกรียรัมย์  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอสอบถามและ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) เสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล  ขอให้ทุกท่านที่ปฏิบัติงานในสังกัดเทศบาล

ตำบลหลักเขต  ได้ตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด  
และเต็มความสามารถ  เพ่ือพัฒนาตำบลและประโยชน์สุขโดยรวมของเทศบาลตำบลหลักเขต  และ
ประเทศชาติต่อไป  ขอฝากผ่านทีมงานผู้บริหารช่วยกำกับดูแลอีกทางหนึ่งด้วยครับ 
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นายสุพจน์  อาญาเมือง -  ผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการกักตัวผู้ที่มาจากต่างจังหวัดหรือพ้ืนที่สีแดง  ว่าทำไมถึงไม่ให้กักตัวที่บ้าน 
(ประธานสภาเทศบาล) ของตัวเอง  ก็เพราะเกรงว่าจะปฏิบัติได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์  เนื่องจากลูกเด็กเล็กแดงเห็นพ่อแม่หรือ

ญาติๆ  และด้วยความสนิทชิดเชื้อเด็กอาจวิ่งไปกอดหรือไปสัมผัสกับผู้ที่กักตัวได้  หรือญาติๆ  ที่เห็น
อาจไปสอบถามสารทุกข์สุขดิบก็อาจเผลอไปสัมผัสได้  ยกตัวอย่างกรณีหมู่ที่ 6  เป็นกรณีตัวอย่าง  
ตอนนี้ทางทางเจ้าหน้าที่กำลังตรวจหาเชื้ออย่างเข้มข้น  จะมีการสุ่มตรวจประมาณ  30 – 40 คน  ไม่
รู้ผลจะออกมาเป็นอย่างไร จึงเป็นที่มาของนโยบายห้ามกักตัวที่บ้านขอให้ทางสมาชิกสภาฯช่วย
ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย   

 - ศูนย์กักกันหมู่ที่ 10  ตอนนี้เจ้าหน้าที่จะไม่กล้าเข้าเวร  เพราะว่าเข้าเวรอยู่ใต้ลมผู้ติดเชื้ออยู่เหนือลม  
เกรงว่าจะติดเชื้อ  พอดีเจ้าหน้าที่เขาฝากถามมา  พอจะมีวิธีแก้ปัญหาได้หรือเปล่า 

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่องศูนย์กักตัวหมู่ที่ 10 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) วันนี้คาดว่าจะออกหมดเพราะกักตัวครับ  14  วันแล้ว   และจะให้พนักงานไปฉีดฆ่าเชื้อบริเวณพ้ืนที่

กักตัว และก็เอาที่นอนไปฆ่าเชื้อ ตอนนี้ค่าใช้จ่ายเราเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด  19 เยอะพอสมควร
และก็ได้โอนมาอีกสำหรับใช้ในเดือนกันยายน   ส่วนเดือนตุลาคมก็เริ่มใช้เงินปีงบประมาณใหม่  และ
เท่าที่ทราบมาก็เป็นกันทุกที่  เราต้องช่วยกันเพ่ือให้โรคนี้หายไปจากประเทศไทยของเราครับ 

นายสกูล  สุทธิ  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต   และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมขอสอบถามเรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ค่าน้ำ – ค่าไฟ  ศูนย์กักตัวทั้งหมด  ใครจะรับผิดชอบ 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  สำหรับค่าน้ำ – ค่าไฟ 
(ผู้อำนวยการกองช่าง)   ทางเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดครับ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกผมขอปิดประชุมครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  

เลิกประชมุเวลา  ๑1.0๐  น. 
 

                     (ลงชื่อ)    สงัวาลย์  ชัยสุวรรณ   / ผู้จดบนัทึก 
                                                     (นายสังวาลย ์ ชัยสุวรรณ) 
                                    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 
               ตรวจถูกต้อง       
 
(ลงชื่อ)   สุพจน์  อาญาเมือง     / ตรวจบันทึก     
        (นายสุพจน์  อาญาเมือง) 
 ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  


