
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 

วันพุธที่  15  เดือนพฤษภาคม  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 นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล พนม  คิดชนะ  
๕ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล ชัย  กระสุนรัมย์  
๖ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล ปราโมทย์  แป้นประโคน  
๗ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล นวน  จิรัมย ์  
๘ นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  กรึกรัมย์  
๙ นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล สมาน  อาจยิน  

๑๐ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เชิด  การเพียร  
๑๑ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  อาญาเมือง  
12 นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล วชิราวุฒิ  วาร ี  

     
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี สังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  
๒ นายรังสิทธิ์  เกรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รังสิทธิ์  เกรัมย์  
๓ นายจารย์  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จารย์  ชาญประโคน  
๔ นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาล เดชา  บุตรศรีภักดีกุล  
๕ นางสาวฐิตาพร  จันศรี ผู้อํานวยการกองคลัง ฐิตาพร  จันศรี  
๖ นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคลากร ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
๗  นายลิขิต  ทรงราศรี พนักงานขับรถยนต์ ลิขิต  ทรงราศรี  
๘ นายเสกสันต์  สุภนาม ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  
๙ นายสนอง  คําเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ สนอง  คําเปล่ง  

๑๐ นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานฯ ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
๑๑ นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผช.เจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
๑๒ นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย ์  
๑๓ นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
๑๔ นางสาวสุลัดดา  ดัดถุยาวัตร นักทรัพยากรบุคคล สุลัดดา  ดัดถุยาวัตร  
๑๕ นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ  
๑๖ นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผช.นักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
๑๗ นายสุบรรณ  เกรัมย์ พนักงานเจ้าเหมาบริการ สุบรรณ  เกรัมย์  
๑๘ นายปัญญา  เกรัมย์ พนักงานขับรถ ปัญญา  เกรัมย์  
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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  สมัยที่ 2  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕62" ลงวันที่ 5  เมษายน  ๒๕62 
   - ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลและได้ดําเนินการประชุมสภา  
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕62  
(ประธานสภาเทศบาล) และในวาระนี้  มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเรื่องเดียวคือ แนะนําตัวพนักงานเทศบาลรายใหม่ ซ่ึงจะมี

ชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไร  ตําแหน่งอะไร  โอนย้ายมาจากไหน  นั้น  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้แนะนําตัว
ครับ 

นางสาวฐิตาพร  จันศรี -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต   ทุกท่าน   ดิฉันนางสาวฐิตาพร  จันศรี  
ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง โอนย้ายมาจากเทศบาลตําบลแคนดง  อําเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
มาปฏิบัติงานที่เทศบาลตําบลหลักเขต  ตั้งแต่วันที่  11  เมษายน  2562  ดิฉันจะตั้งใจทํางาน
อย่างเต็มความสามารถ  ขอบคุณค่ะ 

นายประกิจ  เกรัมย์   - เทศบาลตําบลหลักเขต  ยินดีต้อนรับ  นางสาวฐิตาพร  จันศรี  ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง 
(ประธานสภาเทศบาล) ก็ขอให้ตั้งใจทํางานในหน้าที่ของตอนเอง ในนามเทศบาลตําบลหลักเขต รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกัน

ครับ  
ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันที่   18  กุมภาพันธ์  ๒๕62 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.14 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  12  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง            10    เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    2    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องหรือญัตติที่ค้างพิจารณา 
   - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา / เห็นชอบ / อนุมัติ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ญัตติที่  1  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  ชื่อประเภทของครุภัณฑ์ไม่ถูกต้อง
ตามท่ีกําหนดไว้ 

ดังนั้น  จึงขอให้สภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ได้พิจารณารายละเอียดตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2562  หน้า  77  งานบริหารงานคลัง   งบลงทุน   
หมวดครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน   ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ  ตั้งไว้  
30,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 

ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

งานบริหารงานคลัง   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบต้ังโต๊ะ   ต้ังไว้  
30,000.- บาท  สําหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้ง
โต๊ะ  จํานวน  1  เครื่อง  รายละเอียดครุภณัฑด์ังนี้ 
    - เป็นเครื่องสแกนเนอร์  มีระบบ  2  ภาษา (ไทย – อังกฤษ) 
ความยาวแค่ 14.2 น้ิว ความกว้างบันทึกพิมพ์ 11.50 น้ิว  ความเร็ว
สูงสุดในการพมิพ์ 20 ตัวอักษรตอ่นาที  ระยะบรรทัดตั้งได้ 3 ระยะ 
(คือ 1 , 1.5 , 2) ระยะช่องไฟเลอืกใช้ช่องไฟได้ 4 ขนาด (คือ 10 , 
12 , 15 ตัว/นิ้ว) และตัวเรียงพิมพ์มาตรฐาน  ตั้งน้ําหนักพิมพ์ได้ 3 
ระดับ หน่วยความจําลบคําผิด 10 บรรทดั (700 ตัวอักษร)  พิมพต์ัว
หน้า ขีดเส้นใต้ข้อความ จัดข้อความเสมอหน้า – หลัง เลขไทย – อาร
บิค บนจานอักษรเดียวกัน จดักึ่งกลาง ตั้งกันหน้าช่ัวคราว เลื่อนแค่ขึน้ 
– ลงระยะถี่  ระบบไฟ AC 220V/50Hz น้ําหนักเครื่อง 8.3 กก. 
ขนาดเครื่องกว้าง 48 ยาว 40 สงู 13 ซม. รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2561 
กําหนด  ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เพิ่มเตมิ เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1  หน้าท่ี 33 ข้อ 21 
 

งานบริหารงานคลัง   งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบต้ังโต๊ะ     
ต้ังไว้  30,000.- บาท  สําหรับจา่ยเป็นค่าจดัซื้อเครื่องพิมพ์ดีด
ไฟฟ้าแบบตั้งโตะ๊  จํานวน  1  เครื่อง  รายละเอียดครุภณัฑ์ดังนี ้
    - เป็นเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ มรีะบบ  2  ภาษา (ไทย 
– อังกฤษ) ความยาวแค่ 14.2 น้ิว ความกว้างบันทึกพิมพ์ 11.50 
นิ้ว ความเร็วสูงสุดในการพมิพ์ 20 ตัวอักษรต่อนาที  ระยะบรรทัด
ตั้งได้ 3 ระยะ (คือ 1 , 1.5 , 2) ระยะช่องไฟเลือกใช้ช่องไฟได้ 4 
ขนาด (คือ 10 , 12 , 15 ตัว/นิ้ว) และตัวเรียงพิมพ์มาตรฐาน  ตั้ง
น้ําหนักพิมพ์ได้ 3 ระดับ หน่วยความจําลบคาํผดิ 10 บรรทัด 
(700 ตัวอักษร)  พิมพ์ตัวหน้า ขดีเส้นใต้ข้อความ จัดข้อความเสมอ
หน้า – หลัง เลขไทย – อารบิค บนจานอักษรเดียวกัน จดักึ่งกลาง 
ตั้งกันหน้าช่ัวคราวเลื่อนแค่ขึ้น–ลงระยะถี่ ระบบไฟ AC 220V 
/50Hz น้ําหนักเครื่อง 8.3 กก. ขนาดเครื่องกว้าง 48 ยาว 40 สูง 
13 ซม. เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไมก่ําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ  ประจําปีพ.ศ. 2561 จึงขออนุมัติ
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
0808.2/ว 1989  ลงวันที่  22  มิถุนายน  2552  เรื่อง  การตั้ง
งบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 
– 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1  หน้าที่ 33 ข้อ 21 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  หรือไม่  
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  10.35 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  12  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเทศบัญญัติ 

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

2562   ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
เห็นชอบ    11     เสียง 

    ไม่เห็นชอบ            -       เสียง 
    งดออกเสียง           ๑      เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประกิจ  เกรัมย ์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ด้วยอําเภอเมืองบุรีรัมย์   
(ปลัดเทศบาล)  กําหนดจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอําเภอเมืองบุรีรัมย์ (ประชุมสัญจร) ประจําเดือนมิถุนายน    

2562 ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหลักเขต  เบื้องต้นกําหนดวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 แต่
วันที่  3  มิถุนายน 2562 เปน็วันหยุดราชการ  แต่จะประชุมวันไหนนั้นต้องรอทางอําเภอแจ้งมา
ก่อน แต่ในส่วนของเทศบาลจะให้พวกเราช่วยกันทํากับข้าวเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าประชุมฯ  ผมไม่อยาก
เอาโต๊ะจีนเพราะมันง่ายเกินไป  มันไม่มีคุณค่า  ส่วนคณะผู้บริหารขอเชิญร่วมประชุมทุกคน ในส่วน
ตําบลของเราก็จะมีท่านกํานัน  ผู้อํานวยการโรงเรียน  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดก็จะประกอบด้วย  กํานันทุกตําบล หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในเขต
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมประมาณ  50 คน  ส่วนสถานที่ก็จะเป็นศูนย์เด็กฯ ของเรา สําหรับเรื่อง
อาหารก็จะเอาแบบบ้านๆ  เพราะจะทําให้เขารู้ว่าหลักเขตเป็นอย่างไร ก็ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา
ทุกท่านมาร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย 

นายสมาน  อาจยิน -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมอยากให้ทางคณะผู้บริหาร 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ช่วยหางบประมาณในการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านตาแผ้ว หมู่ที่ 6 ไปบ้านเขตพัฒนา หมู่ที่ 9  

ถนนชํารุด  2  จุด  ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  และเรื่องที่ 2  คือเรื่องพนักงานขับรถตู้เทศบาล  
อยากให้ทางคณะผู้บริหารช่วยตักเตือนหน่อย เพราะมีคนบอกว่าชอบแอบเอารถตู้ออกนอกเส้นทาง
บ่อย  หรือเอาไปใช้นอกงานราชการ อาจเกิดผลเสียต่องานราชการได้  ขอฝากด้วยนะครับ 

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  เรื่องถนน คสล.ชํารุด  เดี๋ยว 
(ปลัดเทศบาล)  ผมจะให้ทางกองช่างออกสํารวจ  ส่วนเรื่องพนักงานขับรถตู้  ผมจะเรียกมาอบรมฯ ตักเตือนต่อไป 

ครับในฐานะผู้บังคับบัญชา 
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นายปราโมทย์  แป้นประโคน - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  ผมมีเรื่องจะสอบถาม  3 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) เรื่องคือ  เรื่องแรก  ผมเห็นว่ามีผู้อํานวยการกองคลังย้ายมาใหม่  ผมอยากให้มีผู้อํานวยการกอง 

การศึกษาคนใหม่ด้วยครับ  เพราะเห็นว่าช่วงนี้งานมีปัญหาเยอะ  ส่วนเรื่องที่ 2 เรื่องซ่อมแซมถนน  
คสล. บริเวณทางเข้าหมู่ที่ 2 ข้างเมรุฯวัดบ้านหลักเขต ผมก็ได้ทําเรื่องมาแล้วช่างบอกว่าต้องทํา 
เรื่องเข้าเทศบัญญัติงบประมาณประจําปี แต่ผมคิดว่าน่าจะถมดินทําไหล่ทางก่อน เพราะตรงนั้น 
เป็นสระน้ํา  ไหล่ทางหายไปหมดโดนน้ําเซาะ อยากให้ช่วยแก้ไขด้วยครับ 

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  เรื่องซ่อมแซมเอาอย่างนี้ 
(ปลัดเทศบาล)  นะครับ  ตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้ว  เทศบาลเราก็มีงบกลางอยู่ยังไม่ได้ใช้ งบกลางใช้บรรเทาความ 

เดือดร้อนกรณีเร่งด่วนซึ่งเป็นอํานาจของคณะผู้บริหาร  ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทําหนังสือพร้อม 
ภาพถ่ายส่งให้เทศบาล ทางเทศบาลจะได้ประเมินทีเดียวว่ามีหินคลุกก่ีจุด ถนน คสล. กี่จุด จะได้ทํา 
ทีเดียวทั้งตําบล  ก็ให้ช่วยกันสํารวจมาทีเดียวทําทีเดียวไปเลย 

นายปราโมทย์  แป้นประโคน - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  เรื่องที่  3 ครับ ช่วงนี้ก็เข้า 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ฤดูทํานาแล้วนะครับ ทุกคนก็รู้ดีครับว่าปีที่แล้วตําบลหลักเขตของเราประสบภัยแล้ง  ก็อยากฝาก

คณะผู้บริหารเรื่องการขุดลอกแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  พื้นที่สระเก็บน้ําหนองหัวผี  บ้านโคกเก่า 
หมู่ที่ 4  ซึ่งได้คุยกับทางผู้นําฝ่ายปกครองแล้วเห็นด้วย  เหลือแต่ทางผู้บริหารจะหางบประมาณ
ดําเนินการให้เป็นจริงขึ้นมา เพราะการทํานาก็เหมือนกับเสี่ยงดวงนะครับ  ถ้าฝนไม่ตกทํานาก็
ขาดทุน  เป็นหนี้เป็นสินถ้าสามารถทําได้ก็จะทําให้ชาวนาสบายทั้งตําบลเลยครับ 

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  เรื่องการขุดลอกเกี่ยวกับ 
(ปลัดเทศบาล)  แหล่งน้ํานั้นต้องใช้งบประมาณเยอะ  เราต้องขอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่มีงบประมาณเยอะๆ   

ซึ่งเราต้องมีในแผนพัฒนาของเราก่อน  ถ้าไม่มีในแผนฯ ก็ไม่สามารถทําได้  ขั้นตอนก็คือ ต้องมีใน 
แผนฯก่อน  แล้วมีสถานที่ขุดลอก  เราจะได้ทําแบบแปลนเพ่ือของบประมาณสนับสนุนได้  ตอนนี้ 
เราต้องเอาเข้าแผนก่อน 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอปรึกษาท่านปลัด  เรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ระบบน้ําประปาของอนามัยว่าจะมอบให้ทางเทศบาลบริหารต่อไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างครับ 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  สําหรับเรื่องระบบน้ําประปา 
(ปลัดเทศบาล)  ของอนามัยนั้น  ถ้าหากจะมอบให้ทางเทศบาลดูแลก็จะต้องประชุมประชาคมมาก่อน มติประชาคม 

ว่าอย่างไรก็ว่ากันไปตามนั้น แล้วแจ้งมติมาให้เทศบาลทราบ 
นายวชิราวุฒิ  วารี -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมอยากทราบว่าโครงการ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) จ่ายขาดเงินสะสม  ได้ดําเนินการไปกี่โครงการแล้วและยังเหลืออีกกี่โครงการ 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  เรื่องโครงการจ่ายขาดเงิน 
(ปลัดเทศบาล)  สะสม  ตอนนี้ดําเนินการเกือบหมดแล้วเหลืออีก 2 โครงการ  ซึ่งก็ได้ทําสัญญาไปหมดแล้ว  ต่อไปก็ 

จะดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติบ้าง เนื่องจากตอนนี้ยังไม่ได้ออกสักตัวเลย  
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่  
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  กล่าวปิดประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)  

  เลิกประชุมเวลา  ๑1.1๐  น. 
                     (ลงชื่อ)      จําลอง  กอยรัมย์      / ผู้จดบันทึก 

                                      (นายจําลอง  กอยรัมย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต 
                 ตรวจถูกต้อง   
                                                                                

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


