
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที ่ 2   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 

วันอังคารที่   22   เดือนสิงหาคม  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 นายจ าลอง  กอยรัมย์ เลขานุการสภาเทศบาล จ าลอง  กอยรัมย์  
๔ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  อาญาเมือง  
๕ นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  อาจยิน  
๖ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นวน  จิรัมย ์  
๗ นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  บุญมี  กรึกรัมย์  
๘ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัย  กระสุนรัมย์  
๙ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปราโมทย์  แป้นประโคน  

๑๐ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เชิด  การเพียร  
๑๑ นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พนม  คิดชนะ  
12 นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วชิราวุฒิ  วาร ี  

     
     
     
     
     
     
     
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
 -   
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายเสนอ  พาราษฎร์ นายกเทศมนตรี เสนอ  พาราษฎร์  
๒ นายมนตรี  จันทร์จ ารัตร รองนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จ ารัตร  
๓ นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี สังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  
๔ นายรังสิทธิ์  เกรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รังสิทธิ์  เกรัมย์  
๕ นายจารย์  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จารย์  ชาญประโคน  
๖ นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาลต าบลหลักเขต เดชา  บุตรศรีภักดีกุล  
๗ นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อ านวยการกองช่อง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
๘ นายเสกสันต์ สุภนาม ผช.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ เสกสันต์  สุภนาม  
๙ นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ  

10 นายสนอง  ค าเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนอง  ค าเปล่ง  
11 นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
12 นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
13 นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
14 นายสุบรรณ  เกรัมย์ คนสวน สุบรรณ  เกรัมย์  
15 นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคคล ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
16 นายลิขิต  ทรงราศรี พนักงานขับรถยนต์ ลิขิต  ทรงราศรี  
17 นายวินัย   แก้วอรสาร เจ้าพนักงานป้องกันฯ วินัย   แก้วอรสาร  
18 นายปราโมทย์  กึนออย นายช่างโยธา ปราโมทย์  กึนออย  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจ าลอง  กอยรัมย์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ได้กล่าว
เชิญ  นายประกิจ  เกรัมย์  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต    ได้กล่าวเปิดประชุม    และได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้มีสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  เพื่อพิจารณาร่าง   
(ประธานสภาเทศบาล) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ   

และวาระที่  3  ขั้น  ลงมติ ซึ่งจะด าเนินการพิจาณาในระเบียบวาระ  ต่อไป 
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.10 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง    ๑1   เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    1    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
   -  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ   เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     ประจ าปี 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณ พ.ศ. 2563  ในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ   ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดแ้จ้งมติ 

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62  เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่ 19   สิงหาคม ๒๕61 
แล้วนั้น   

นายพนม  คิดชนะ -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมในฐานะประธาน 
(ประธาน ค.กก.แปรญัตติ)  คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2563   

ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติ  เมื่อวันที่  15 – 17   สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 
16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแบบขอแปรญัตติแต่อย่างใด   คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงได้ร่วมกัน
พิจารณาโดยละเอียด  และมีมติให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารฯ แจ้ง
ให้กับสภาเทศบาลแล้วครับ 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  ตามท่ีท่านพนม  คิดชนะ  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
(ประธานสภาเทศบาล) ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  ไม่มีสมาชิกสภาฯ  ยื่นแบบขอ 

แปรญัตติฯ แต่อย่างใด จึงถือว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕63  ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ประกอบกับเมื่อไม่มีผู้ใด 
ยื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63  ในวาระนีจ้ึง 
ไม่ต้องมีการแปรญัตติแต่อย่างใด  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  การลงมติ 
นายประกิจ  เกรัมย์ ล าดับต่อไป  เป็นการพิจารณาในวาระที่  ๓  ขั้นลงมติ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
(ประธานสภาเทศบาล) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ขณะนี้เวลา  10.25 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   

อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน    ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕62  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
เห็นชอบ         ๑1    เสียง 

 ไม่เห็นชอบ -      เสียง 
งดออกเสียง   ๑     เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  เทศบาลต าบลหลักเขต  จะได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. ๒๕63  เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาอนุมัติ  และลงนามประกาศใช้  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมให้รับมอบหมาย 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) จากท่านนายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต   เพ่ือแจ้งต่อสภาท้องถิ่นเกี่ยวกับการประกาศใช้แผนพัฒนา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2561   
หมวด 5  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศประกาศใช้แผนพัฒนา  
ที่อนุมัติแล้วและน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  และข้อ  25  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  ของเทศบาลต าบลหลักเขต  จะได้มอบให้ทางกิจการ
สภาฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย  ต่อไป 
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นายนวน  จิรัมย์  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) งบซ่อมแซมว่าจะให้ทางกองช่างออกส ารวจเพ่ือจัดท างบประมาณนั้น  ไม่ทราบว่าจะออกส ารวจช่วง 

ไหนครับ  เพราะชาวบ้านสอบถามมาว่าเมื่อไหร่เทศบาลจะมีโครงการซ่อมแซมซักที  เนื่องจาก
ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

นายมนตรี จันทร์จ ารัตร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตอนนี้ได้ประสานกับ 
(รองนายกเทศมนตรี) ทางกองช่างแล้วอยู่ระหว่างออกส ารวจยังไม่แล้วเสร็จ  ตอนนี้ส ารวจไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่ครบ 

ทุกหมู่  ต้องส ารวจให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการซ่อมแซมต่อไปได้   
นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมอยากสอบถาม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) เกี่ยวกับโครงการขยายเขตระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  สามารถจัดท าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปี  ได้หรือเปล่าครับ  ถ้าเป็นของกรมทรัพยากรน้ า 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ส าหรับการขยายเขต  
(ปลัดเทศบาล)  ระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  ก็สามารถท าได้ถ้ามอบให้ทางเทศบาลเป็นผู้ดูแล  ซึ่งเทศบาลจะรับผิดชอบ 

เฉพาะท่อเมนถึงมิเตอร์เท่านั้น  ส่วนภายในบ้านเจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบเอง  ส่วนประปาหมู่บ้าน 
ไหนบริหารจัดการเอง  ก็เป็นหน้าที่ของหมู่บ้านนั้นรับผิดชอบในการขยายเขตระบบประปาเองครับ 

นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ภัยแล้งว่า พอดีทางท่านผู้ใหญ่บ้านส่งโครงการขุดเจาะน้ าบาดาลมา ไม่ทราบว่าสามารถท าได้หรือเปล่า 
   ขุดเจาะที่สาธารณะตามคันคลองเพ่ือเติมน้ าใส่คลอง   ซึ่งเป็นการช่วยเหลือให้วัวควายมีน้ ากินในช่วง 

หน้าแล้ง 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่องการขุดเจาะ  
(ปลัดเทศบาล)  น้ าบาดาล  ถ้าเป็นที่สาธารณะก็สามารถท าได้   
นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอแนะเกี่ยวกับ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) การจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี อยากให้จัดในช่วงปิดเทอม  เนื่องจากไม่อยากให้มีผลกรทบต่อการ 

เรียนของนักเรียนที่มาเล่นกีฬาด้วย  เพราะท่านผู้อ านวยการโรงเรียนทุกแห่งเสนอมา 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  พูดถึงเรื่องการจัดกีฬาประจ าปี  ช่วงเดือนตุลาคมก็ดีเหมือนกันเพราะเป็นช่วงหน้าหนาว  แต่ก็ต้องดู 
(ประธานสภาเทศบาล) อีกทีว่าจะจัดช่วงไหน  พร้อมช่วงไหนก็ค่อยว่ากัน  ขอบคุณที่ช่วยกันน าเสนอเพ่ือปรึกษาหารือ  เรา 

ต้องหาจุดที่ไปด้วยกันได้และพร้อมกันทุกฝ่าย  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่   
เชิญครับ 

นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขออีกเรื่องหนึ่ง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ครับท่านประธานฯ เรื่องสุดท้ายแล้ว  คือเรื่องแผนพัฒนาฯ ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้ท าแผน 

เรื่องถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มโคกขี้เหล็ก  หมู่ที่ 8   ห้าปีนะครับกว่าจะสร้างเสร็จ  ได้ปีละ 50  
เมตร  ช่วงที่ถนนต่อกันก็ไม่เสมอกัน  เป็นถนนต่างระดับเลยครับ  และบางช่วงก็มีไหล่ทาง  บางช่วงก็ 
ไม่มีไหล่ทาง และที่มากไปกว่านั้นก็คือป้ายโครงการ  มีทุก  50 เมตร  ก็จะมีป้ายประมาณ  5 – 6  
ป้าย  ใช้ระยะเวลาท าประมาณ  5 – 6 ปี ครับ แต่ต้องขอขอบคุณนะครับที่ท าจนเสร็จตลอดเส้นทาง 

นายมนตรี  จันทร์จ ารัตร -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ส าหรับเรื่องถนนต่าง 
(รองนายกเทศมนตรี) ระดับ  ผมเน้นมากที่สุดเลยนะครับ  ผมเคยก าชับช่างไปแล้วแต่มันก็ยังเป็นเหมือนเดิม 
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นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ส าหรับปัญหาเรื่องถนน 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) คอนกรีตฯ ต่างระดับ  ต่อไปผมจะเน้นและก าชับช่างควบคุมงานอย่างเคร่งครัด    เพ่ือไปไม่ให้เกิด 

ปัญหาขึ้นอีกครับ 
 และผมมีข่าวดีแจ้งให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบนะครับ  คือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
บุรีรัมย์  ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านถาวร  ต าบลสวายจีก  มาบ้าน 
หนองไผ่  หมู่  3  ต าบลหลักเขต  ยังเหลือโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเขตสมบูรณ์ หมู่ 12 
ไปบ้านเสม็ด อ าเภอพลับพลาชัย  น่าจะประกาศฯ เร็วๆ นี้ นะครับ 
 และก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดประกาศภัยแล้ง  ขอให้ท่านส ารวจเพ่ือของบประมาณขุดเจาะ
น้ าบาลในหมู่บ้าน  ส่งให้เทศบาลต าบลหลักเขตของเรา  เพ่ือรวบรวมส่งให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดต่อไป 

นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  พูดถึงถนนคอนกรีต 
(รองนายกเทศมนตรี) ผมขอเสริมนิดหนึ่งครับ  คือว่าถนนคอนกรีตตามแยกต่างๆ  ให้ท่านเสริมปีกด้วย  เพราะถนนบางเส้น 

ไม่มีปีก  เวลารถเลี้ยวจะล าบากหรือล้อรถอาจตกร่องได้นะครับ  และก็ไหล่ทางก็อยากให้ใส่ด้วยนะ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  กล่าวปิดประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

เลิกประชุมเวลา  ๑1.3๐  น. 
 
 

                     (ลงชื่อ)     จ าลอง  กอยรัมย์       / ผู้จดบันทึก 
                                      (นายจ าลอง  กอยรัมย์) 
                                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต 
 
 
 
                       ตรวจถูกต้อง       

       (ลงชื่อ)      ประกิจ  เกรัมย์     / ตรวจบันทึก                            
                (นายประกิจ  เกรัมย์) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  
 


