
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 

วันจันทร์ที่  18  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหลักเขต  (ชั้น ๒) 

------------------------- 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายประกิจ  เกรัมย์ ประธานสภาเทศบาล ประกิจ  เกรัมย ์  
๒ นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท รองประธานสภาเทศบาล ดาวเรือง  แพทย์ประสาท  
๓ นายจําลอง  กอยรัมย์ เลขานุการสภาเทศบาล จําลอง  กอยรัมย์  
๔ นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล สมาน  อาจยิน  
๕ นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  กรึกรัมย์  
๖ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล ชัย  กระสุนรัมย์  
๗ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เชิด  การเพียร  
๘ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล ปราโมทย์  แป้นประโคน  
๙ นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล พนม  คิดชนะ  

๑๐ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล นวน  จิรัมย ์  
๑๑ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  อาญาเมือง  

     
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลา 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเสนอ  พาราษฎร์ นายกเทศมนตรี เสนอ  พาราษฎร์  
๒ นายมนตรี  จันทร์จํารัตร รองนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จํารัตร  
๓ นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี สังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  
๔ นายรังสิทธิ์  เกรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รังสิทธิ์  เกรัมย์  
๕ นายจารย์  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จารย์  ชาญประโคน  
๖ นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาล เดชา  บุตรศรีภักดีกุล  
๗  นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคลากร ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
๘ นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานฯ ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
๙ นายเสกสันต์  สุภนาม ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  

๑๐ นายปัญญา  เกรัมย์ พนักงานขับรถยนต์ ปัญญา  เกรัมย์  
๑๑ นายจุฬา  กิชัยรัมย์ คนสวน จุฬา  กิชัยรัมย์  
๑๒ นายสุบรรณ  เกรัมย์ พนักงานเจ้าเหมาบริการ สุบรรณ  เกรัมย์  
๑๓ นายสนอง  คําเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ สนอง  คําเปล่ง  
๑๔ นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผช.เจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
๑๕ นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย ์  
๑๖ นายลิขิต  ทรงราศรี พนักงานขับรถยนต์ ลิขิต  ทรงราศรี  
๑๗ นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผช.นักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
๑๘ นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจําลอง  กอยรัมย์  ตําแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต   
ได้กล่าวเชิญ   นายประกิจ  เกรัมย์  ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  เพ่ือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   - ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตําบลหลักเขต    
เรื่อง "เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักเขต สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕62" ลงวันที่ ๒1  มกราคม  ๒๕62 
   - ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลและได้ดําเนินการประชุมสภา  
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕62  
(ประธานสภาเทศบาล) และในวาระนี้  ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้   
  1. เรื่อง  การลาประชุมสภาฯ  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล  ลาประชุมสภาฯ 1  ท่าน  คือ 
 นายวชิราวุฒิ วารี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  เนื่องจากติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมสภาฯได้ 
  2. เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการ

ทั่วไป  พ.ศ. 2562  
  ด้วยมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 

2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกําหนดให้วันอาทิตย์ที่  24 มีนาคม  2562  
เป็นวันเลือกตั้งทั่วไป  และกําหนดให้วันอาทิตย์ที่  17  มีนาคม  2562  เป็นวันลงคะแนน
เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้ง  โดยเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
ล่วงหน้าระหว่างวันที่  28  มกราคม – 19  กุมภาพันธ์  2562 

  จึงขอความร่วมมือท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ญาติพ่ีน้องหรือประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ข้อมูล  และติดตามข่าวสารการเลือกตั้งได้ตามสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป  

ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่   17  ธันวาคม  ๒๕61 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.15 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง            10    เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    1    เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องหรือญัตติที่ค้างพิจารณา 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา / เห็นชอบ / อนุมัติ 
นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่ ๑ เรื่อง   การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕62  
(ประธานสภาเทศบาล) และกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕63 อาศัยอํานาจตามความใน 

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒     มาตรา  
๒๔ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  
๑๑  (๒)  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้พิจารณากําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี  
พ.ศ. ๒๕62 และกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี  พ.ศ. ๒๕63 ด้วยครับ  

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต   ทุกท่าน    ผมขอเสนอ  ดังนี้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ๑) การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕62   ดังนี้ 
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันที่  16  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕62   
   ถึงวันที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62   
   ถึงวันที่  ๓๐  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕62   
   ถึงวันที ่ ๓๐  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
   ๒)  การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. ๒๕63 
    - สมัยสามัญ  สมัยแรก   ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕63   
   ถึงวันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕63  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีกหรือไม่   
(ประธานสภาเทศบาล)   
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  10.32 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลหลักเขต  สมัยสามัญ   ประจําปี พ.ศ. 2562  และกําหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ    
สมัยแรก    ประจําปี   พ.ศ. ๒๕63    ตามท่ีเสนอมาหรือไม่ 

มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕62   
และกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจําปี  พ.ศ. ๒๕63   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นชอบ    ๑0  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  สรุป  ที่ประชุมมีมติให้กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕62  และสมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล) สมัยแรก  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕63  ดังนี้   
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   ๑) การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕62    
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันที่  16  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕62   
   ถึงวันที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕62  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕62   
   ถึงวันที่  ๓๐  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ต้ังแต่วันที่  ๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕62   
   ถึงวันที ่ ๓๐  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
   ๒)  การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. ๒๕63 
    - สมัยสามัญ  สมัยแรก   ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕63   
   ถึงวันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕63  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
    และสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  จะจัดทําประกาศการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   

ประจําปี  พ.ศ. ๒๕62  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕63    เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ต่อไป 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  ญัตติที่  2  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 
นายชลากร  เกรัมย์   -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ตามที่เทศบาลตําบล 
(เจ้าพนักงานธุรการ) หลักเขต  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โดยม ี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2561 เป็นต้นไปนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และ สิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อํานาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น  
 เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562  ในครั้งนี้เนื่องจากลักษณะรายละเอียดที่กําหนดไว้  ไม่มีในท้องตลาด 

ดังนั้น  จึงขอให้สภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ได้พิจารณารายละเอียดตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2562  หน้า  68  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งาน
บริหารทั่วไป  งบลงทุน   หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   ตู้โชว์ไม้    งบประมาณ
อนุมัติ  15,000.- บาท  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 



- 6 - 
 
 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้า 68 
ตู้โชว์ไม้    ตั้งไว้จํานวน  15,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์ไม้  สําหรับใส่หรือโชว์ใบ
ประกาศนียบัตรต่างๆ ของเทศบาลตําบลหลักเขต  จํานวน  1  
ชุด  รายละเอียด  ดังนี้ 
- ตู้โชว์ไม้สามารถวางของได้  3  ชั้น 
- ด้านหน้าเป็นบานกระจกใส 
- ขนาดไม่น้อยกว่า  50x80x80 เซนติเมตร  จํานวน  3  ตัว 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  ประจําปีพ.ศ. 2561 จึงขอ
อนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22  
มิถุนายน  2552  เรื่อง  การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัด
จ้างครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ปรากฏ
ยูในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลงครั้งที่  1  หน้าที่  31  ข้อ  6  (สํานักปลัด) 
 

ตู้โชว์ไม้    ตั้งไว้จํานวน  15,000.-บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้โชว์ไม้  สําหรับใส่หรือโชว์ใบ
ประกาศนียบัตรต่างๆ ของเทศบาลตําบลหลักเขต  จํานวน  
1  ชุด  รายละเอียด  ดังนี้ 
- ตู้โชว์ไม้สามารถวางของได้ไม่น้อยกว่า  3  ชั้น 
- ด้านหน้าเป็นบานกระจกใส 
- ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า  120  เซนติเมตร  ความสูง
ไม่น้อยกว่า  200  เซนติเมตร  ความลึกไม่น้อยกว่า  45 
เซนติเมตร 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  ประจําปีพ.ศ. 2561 จึง
ขออนุมัติจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989  ลงวันที่  
22  มิถุนายน  2552  เรื่อง  การตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น  ปรากฏยูในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564)  เพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 หน้าที่  31  ข้อ  6  
(สํานักปลัด) 
 

 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  หรือไม่  
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  11.05 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตามที่เสนอมาหรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2562   ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
เห็นชอบ    10     เสียง 

    ไม่เห็นชอบ            -       เสียง 
    งดออกเสียง          ๑       เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับ 
(ปลัดเทศบาล)  เรื่องการแข่งขันกีฬาประจําตําบล  ในวันเปิดสนามวันที่  1  มีนาคม  2562  เราจะเชิญทีมงาน 

จากตําบลโคกขม้ิน  มาเล่นฟุตบอลเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกัน  ส่วนประเภทกีฬาปีนี้เปลี่ยนแปลง 
นิดหน่อยคือ   ลดประเภทกีฬาจากปีที่แล้วมี  4  ประเภท  ลดเหลือ  3  ประเภท  โดยตัดกีฬา 
เปตองออก นอกนั้นก็เหมือนเดิม มี 1 ฟุตบอลชาย 2 เซปักตะกร้อชาย และ 3 วอลเล่ย์บอลหญิง  
ส่วนเงินรางวัลกีฬาแต่ละประเภทมีดังนี้ 
 1. ประเภทฟุตบอลชาย    

   รางวัลชนะเลิศ     เป็นเงิน 5,000  บาท  
รองชนะเลิศอันดับ 1   เป็นเงิน 4,000  บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2   เป็นเงิน 3,000  บาท 
รางวัลชมเชย    เป็นเงิน 2,000  บาท 

    2. ประเภทวอลเล่ย์บอลหญิง 
 รางวัลชนะเลิศ     เป็นเงิน  3,500 บาท  

รองชนะเลิศอันดับ 1   เป็นเงิน  2,500 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2   เป็นเงิน  1,500 บาท 
รางวัลชมเชย   เป็นเงิน  1,000 บาท 

    3. ประเภทเซปักตะกร้อชาย 
รางวัลชนะเลิศ     เป็นเงิน  3,000 บาท  
รองชนะเลิศอันดับ 1   เป็นเงิน  2,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2   เป็นเงิน  1,500 บาท 
รางวัลชมเชย    เป็นเงิน  1,000 บาท    

นายนวน  จิรัมย์  -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่องเบี้ยยังชีพ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) คนชราของกองสวัสดิการ  ของหมู่ที่ 9  พอดีคนที่มารับไม่ทันเขาบอกว่าส่งเงินคืนไปแล้ว   
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  เดี่ยวผมจะสอบถาม 
(ปลัดเทศบาล)   เจ้าหน้าที่ให้นะครับ 
นายปราโมทย์  แป้นประโคน  -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอสอบถามเกี่ยวกับ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ที่ดินสาธารณะในการทําแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ตรงชลประทานเก่า บ้านโคกเก่าหมู่ที่ 4 ผมอยาก 

ให้หางบประมาณมาขุดขยายได้หรือเปล่า  งบเทศบาลทําได้หรือไม่ เพราะถ้าขุดขยายได้ผมว่าเป็น 
ประโยชน์ต่อประชาชนทั้งตําบล  ซึ่งดีมากๆ เลยครับ   

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  เรื่องขุดขยายชลประทาน 
(ปลัดเทศบาล)  งบประมาณเราไม่เพียงพอหรอกครับ  เป็นโครงการที่เกินศักยภาพของเรา  แต่เราสามารถเสนอ 

โครงการไปยังหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้  โดยเขียนโครงการพร้อมแบบแปลนเสนอไป  แต่เราก็ 
ต้องบรรจุในแผนพัฒนาของเราเอาไว้ด้วย 
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นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่องรถน้ํา   
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) เนื่องจากตอนนี้เข้าช่วงหน้าแล้งแล้ว  ผมอยากให้งานป้องกันฯ ได้สํารวจจุดจ่ายน้ํากลางของแต่ละ 

หมู่บ้าน  เพื่อเอาไว้บริการประชาชนที่ขาดแคลนน้ําอุปโภค – บริโภค  สําหรับหมู่ที่ 1  จะมีถังน้ํา 
กลาง  2  จุด ตอนนี้น้ําไม่มีแล้ว  อยากให้ทางผู้บริหารฯ แจ้งงานป้องกันได้เอาน้ําไปใส่ด้วยครับ 

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  สําหรับเรื่องการจ่ายน้ํา 
(ปลัดเทศบาล)   ขอให้ท่านได้ทําหนังสือแจ้งมา  ทางเทศบาลจะได้ประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 
นายสมาน  อาจยิน -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอเสนอเกี่ยวกับเรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) การจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่  อยากให้ทางเทศบาลได้ออกพ้ืนที่แต่ละหมู่บ้านในการจัดเก็บภาษี  และ 

เป็นการบริการประชาชน  ไม่ต้องเสียเวลาเข้ามาเสียภาษีท่ีสํานักงานเทศบาล 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เรื่องการออกจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ในแต่ละหมู่บ้านนั้น  ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของ
(ประธานสภาเทศบาล) เราได้ออกไปบางหมู่แล้ว  และจะออกทุกหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน  แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงหมู่บ้าน 
   ของท่าน  ให้ท่านได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่จัดเก็บว่าหมู่บ้านของท่านมีกําหนดการออกเก็บภาษี 

วันไหน  เพ่ือจะได้ไปประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้านของท่านได้รับทราบต่อไป มีท่าน 
ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 

นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  พอดีชาวบ้านเขาฝากมาเรื่อง 
(รองนายกเทศมนตรี) ป้ายระวังวัว – ควาย  ช่วงบ้านหลักเขต เนื่องจากเป็นถนนเส้นหลัก รถวิ่งเร็วมากทําให้เกิดอุบัติเหตุ 

บ่อยครั้ง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูญเสียต่อทรัพย์สิน  จึงอยากฝากให้เทศบาลได้ 
ทําป้ายระวังวัว – ควาย  ตามเส้นทางดังกล่าวด้วย 

นายเสนอ  พาราษฎร์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ทุกท่าน เรื่องการทําป้ายระวังวัว – ควาย 
(นายกเทศมนตรี)  เดี๋ยวผมจะทางกองช่างดําเนินการ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  กล่าวปิดประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)  

  เลิกประชุมเวลา  ๑1.๓๐  น. 
                     (ลงชื่อ)     จําลอง  กอยรัมย์      / ผู้จดบันทึก 

                                      (นายจําลอง  กอยรัมย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต 
                 ตรวจถูกต้อง   
                                                                                

(ลงชื่อ)      ประกิจ  เกรัมย ์      / ตรวจบันทึก                            
          (นายประกิจ  เกรัมย์) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต 


