
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 

วันศุกร์ที ่ 28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕63  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 นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นวน  จิรัมย ์  
5 นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เชิด  การเพียร  
6 นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปราโมทย์  แป้นประโคน  
7 นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  อาจยิน  
8 นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  อาญาเมือง  
9 นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วชิราวุฒิ  วาร ี  

10 นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พนม  คิดชนะ  
11 นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปราโมทย์  แป้นประโคน  

     
     
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขาด 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
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 นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อํานวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
๗  นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานฯ ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
๘ นายเสกสันต์  สุภนาม ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  
๙ นายสนอง  คําเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ สนอง  คําเปล่ง  

๑๐ นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผช.นักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
๑๑ นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
๑๒ นางสาวรุจิกาญ์ ชาติพิบูลย์ทวี นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ รุจิกาญ์ ชาติพิบูลย์ทวี  
๑๓ นางสาวพิชชานันท์  อะรัญ เจ้าพนักงานธุรการ พิชชานันท์  อะรัญ  
๑๔ นางสาวเนตรนภา กรุมรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข เนตรนภา กรุมรัมย์  
๑๕ นายพงศ์ศิวกร  บุตรศรัภักดีกุล ปลัดเทศบาล พงศ์ศิวกร  บุตรศรัภักดีกุล  
๑๖ นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๑๗ นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผช.เจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
๑๘ นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคลากร ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
19 นายสุพรรณ  อาจยิน ผช.นักพัฒนาชุมชน สุพรรณ  อาจยิน  
20 นางปาณิสรา  ธรรมยโก ผช.นักพัฒนาชุมชน ปาณิสรา  ธรรมยโก  
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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. ๒๕63" ลงวันที่ ๒1  มกราคม  ๒๕63 
   - ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลและได้ดําเนินการประชุมสภา  
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕63  
(ประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาฯ ไม่ได้เข้าประชุมสภาฯ จํานวน  1  ท่าน  คอื นายบุญมี  กรึกรัมย์  สมาชิกสภา

เทศบาล  เขต  2  ไม่ทราบว่าติดธุระอะไรเพราะท่านไม่ได้แจ้งมา   
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  10.10 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง            10    เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    1    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องหรือญัตติที่ค้างพิจารณา 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา / เห็นชอบ / อนุมัติ 
นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่ ๑ เรื่อง   การพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕63  
(ประธานสภาเทศบาล) และกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี พ.ศ.๒๕64 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. ๒๕63 และกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจําปี  พ.ศ. ๒๕64 ด้วยครับ  
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นายพนม  คิดชนะ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต   ทุกท่าน    ผมขอเสนอ  ดังนี้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ๑) การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕63   ดังนี้ 
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันที่  16  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕63   
   ถึงวันที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕63   
   ถึงวันที่  ๓๐  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63   
   ถึงวันที ่ ๓๐  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
   ๒)  การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. ๒๕64 
    - สมัยสามัญ  สมัยแรก   ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64   
   ถึงวันที่  1  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕64  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีกหรือไม่   
(ประธานสภาเทศบาล)   
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  10.25 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 

ตําบลหลักเขต  สมัยสามัญ   ประจําปี พ.ศ. 2563  และกําหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ    
สมัยแรก    ประจําปี   พ.ศ. ๒๕64    ตามท่ีเสนอมาหรือไม่ 

มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕63   
และกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจําปี  พ.ศ. ๒๕64   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นชอบ    ๑0  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  สรุป  ที่ประชุมมีมติให้กําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี พ.ศ. ๒๕63  และสมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล) สมัยแรก  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕64  ดังนี้   
    ๑) การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจําปี  พ.ศ.  ๒๕63    
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันที่  16  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕63   
   ถึงวันที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕63   
   ถึงวันที่  ๓๐  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕63   
   ถึงวันที ่ ๓๐  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
   ๒)  การกําหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. ๒๕64 
    - สมัยสามัญ  สมัยแรก   ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕64   
   ถึงวันที่  1  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕64  มีกําหนด  ๓๐  วัน   
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    และสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  จะจัดทําประกาศการกําหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   
ประจําปี  พ.ศ. ๒๕63  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕64    เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ต่อไป 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  ญัตติที่  2  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบําบัด 
(ประธานสภาเทศบาล) น้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม   -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน สําหรับรายละเอียดร่าง  
(ผู้อํานวยการกองช่าง) เทศบัญญัติ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2563  มีดังนี้ 

             เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต 
         เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ.  2563 
หลักการ 

โดยเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักเขต  ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมัน
และระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร  เพ่ือใช้เป็นกฎ  กติกา  ในการควบคุมจํากัดดูแลการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันและระบบระบายน้ําเสียในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตําบลหลักเขต  เพ่ือเป็นการปกป้อง
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วยลดปริมาณน้ําเสีย  ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ให้ดีขึ้น 

   เหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535  มาตรา  

70 กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษ  มีหน้าที่ต้องก่อสร้างติดตั้งหรือจัดให้มี
ระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสียตามที่กําหนด  ประกอบกับพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  2535  มาตรา  18  มาตรา 20 (3) และมาตรา 44  ได้กําหนดให้ท้องถิ่นจึง
มีอํานาจในการออกข้อกําหนดท้องถิ่นเพ่ือใช้ในควบคุมเพ่ือให้การจัดการระบบบําบัดน้ําเสียใน
อาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
ของน้ํา 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปรับปรุงข้อกําหนดของท้องถิ่น  โดยคํานึงถึงสภาพของท้องถิ่น  
สุขอนามัยของประชาชน  และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมสภาวะปัจจุบัน 

เทศบาลตําบลหลักเขต  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตร 50 (3) มาตร 60 และ มาตรา 
63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  
ประกอบกับมาตรา 70 แห่ง  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  
2535  และมาตรา 18  มาตรา  20 (3) มาตร 44  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
2535  เห็นควรให้ตราเทศบัญญัติ  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร  
พ.ศ.  2563  เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตําบลหลักเขต  ต่อไป 
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    โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักเขต เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมัน 
   และระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50 (3) มาตรา 60 และมาตรา  

63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  
ประกอบกับมาตรา 18  มาตรา 20 (3) และมาตรา 44  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535  และมาตรา 70  แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งขาติ  
พ.ศ.  2535  อันมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่ง
มาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 33  และมาตรา 37  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560  บัญญัติให้กระทําได้  โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย  เทศบาลตําบลหลักเขตโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และผู้ว่า
ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักเขตข้ึนไว้ดังต่อไปนี้ 

    ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติต าบลหลักเขต  เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมัน 
   และระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  พ.ศ.  2563” 
    ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลหลักเขต  เมื่อได้ประกาศไว้โดย 
   เปิดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหลักเขต  แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3  บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ กฎ  ระเบียบ  และ คําสั่งอ่ืนใดของ
เทศบาลตําบลหลักเขต  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  
ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

    ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้  
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สํานักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง

อย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ 
“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากน้ําหรือน้ําเสีย

ซึ่งผ่านการ ใช้แล้ว  
“การระบายน้ํา” หมายความว่า การผันน้ํา การปล่อยน้ํา การเทน้ํา การสาดน้ํา หรือการ

กระทําอ่ืน ใดที่เป็นการถ่ายเทน้ํา  
“แหล่งระบายน้ํา” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ํา ลํากระโดง ลําราง คู คลอง แม่น้ํา 

ทะเล และแหล่งน้ําสาธารณะ แหล่งน้ําธรรมชาติ และแหล่งน้ําที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อ
หรือสามารถไหลไปสู่แหล่ง น้ําสาธารณะหรือแหล่งน้ําธรรมชาติได้  

“น้ําเสีย” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวลสารที่ปะปน หรือ
ปนเปื้อน อยู่ในของเหลวนั้น  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลหลักเขต หรือผู้ที่
นายกเทศมนตรีตําบลหลักเขตมอบหมาย  
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาลอ่ืนๆ ที่เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นแต่งตั้ง  
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ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบาย

น้ํา และ ยังไม่มีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการกําจัดน้ํามันและไขมันสําหรับอาคาร
ประเภทนั้น  

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ํา
เสียตาม มาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการ
ปลูกสร้างใหม่ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบ ระบายน้ําเสียสําหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูก  สร้างใหม่หรือได้ดําเนินการ
ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดําเนินการติดตั้ง บ่อดักไขมัน
และระบบระบายน้ําเสียเช่นเดียวกัน  

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้  
(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณท่ีตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก  
(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบาย 

น้ํา ดําเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบระบายน้ําเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน  
ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ท าการดูแลรักษา เก็บขนน้ํามันหรือไขมันใน

บ่อดัก ไขมันไปกําจัดและซ่อมแซมบํารุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ  
ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ  

ปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  
ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ (๒)  

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดให้เสีย 
ค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับ แต่วันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดให้ดําเนินการติดตั้ง บ่อ ดักไขมันและระบบระบายน้ําเสียนั้น
เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

ข้อ ๑1 ข้อกําหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่
กําหนดไว้ ท้ายเทศบัญญัตินี้  

ข้อ ๑2 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
ถึงการ ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  

ข้อ ๑3 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้
ตาม ความจําเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแห่ง อาทิเช่น พ้ืนที่บนภูเขา พ้ืนที่
เกษตรกรรมหรือพ้ืนที่ใน ชนบท เป็นต้น  

ข้อ ๑4 ให้นายกเทศมนตรีตําบลหลักเขตรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจออก
ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  
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          ข้อก าหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ 11 เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหลักเขต 
                         เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2563 

 

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น  
1. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์  
2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่  
3. บ่อดักไขมันสําเร็จรูป การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ําเสียที่เกิดจาก
ครัว ห้องน้ํา ลานซักล้าง และสภาพ ของพ้ืนที่จะทําการก่อสร้าง  
วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน  
1. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  
1.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  
1.1.2 ทราบหยาบและทราบละเอียด  
1.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø 9 มม.  
1.1.4 วงขอบซีเมนต์สําเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจําหน่ายโดยทั่วไป) - มีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.30-0.40 ม. - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 
1.00 ม. สูง 0.35-0.40 ม. - มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 0.80 ม. สูง 0.40-0.45 ม.  

1.1.5 ท่อ PVC ชั้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด Ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า
ท่อน้ําออก ขนาด Ø 100 มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 17-
2532)  

1.2 วิธีการก่อสร้าง  
1.2.1 ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ําที่ออกจากแหล่งน้ําเสียเข้ามาท่อน้ําเข้าบ่อดัก

ไขมัน (ตาม รูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์
สําเร็จรูปประมาณ 50 ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความ
แน่นพอที่จะรับน้ําหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อ พิจารณาแล้วให้ดําเนินการ ดังนี้  

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ําหนักได้ ให้ทําการใส่ทราบหยาบก้นหลุมบด
อัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย  

2) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทําการตอกเสาเข็มไม้ขนาด Ø 4-8 นิ้ว 
ยาว 3.00 ถึง 6.00 ม. แล้วใส่ทรายรองพ้ืนอัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้เสาเข็มพ้นทรายรอง
พ้ืนขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.  

1.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง 20 x 20 ซม.  
(ตาม รูปแบบ)  

1.2.3 เทคอนกรีต อัตราส่วน 1 : 2 : 4 หนา 10 ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่
เตรียมไว้ โดย ตั้งวงของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา 
เมื่อวางแล้วให้ทําการยาแนว ด้วยปูนทรายที่กันวงขอบซีเมนต์เพ่ือป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงของ 
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ซีเมนต์วางซ้อนทับตามจํานวนที่ได้กําหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูน
ทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ 1:1 พร้อมทั้งทาการเจาะต่อ ระบายน้าตามรูปแบบ กลบฝังดิน
โดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด  

1.2.4 การต่อรับน้ําเข้า และน้ําออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทําการต่อรับท่อน้ําทิ้งที่ออกจาก
จุดปรุง อาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืนๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5 
ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือ ความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วน
น้ําทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด (ตาม รูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ําที่ออกจากบ่อดัก
ไขมันได้ดี  
2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้  

2.1 วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง  
2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  
2.1.2 ทรายหยาบ 
2.1.3 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø 9 มม.  
2.1.4 ท่อ PVC ช้น 8.5 ท่อเข้า ขนาด Ø 75 มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่า

ท่อน้าออก ขนาด Ø100 มม หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.17-2532)  
2.2 วิธีการก่อสร้าง  
2.2.1 ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ําที่ออกจากแหล่งกําเนิดน้ําเสียมาเข้าท่อน้ําบ่อดัก

ไขมัน (ตาม รูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ 0.80 - 1.00 ม. 
หรือตามความเหมาะสมของ สภาพพ้ืนที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่น
พอที่จะรับน้ําหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อ พิจารณาแล้วให้ดําเนินการดังนี้  

1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ําหนักได้ให้ทําการใส่ทราบหยาบก้นหลุมบด
อัดแน่น ความหนาประมาณ 10 ซม. ได้เลย  

2) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทําการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้
เป็นไปตาม หลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพ้ืนที่อัดแน่น ความหนา 10 ซม. ให้หัว
เสาเข็มพ้นทรายรองพ้ืนขึ้นมา ประมาณ 2-3 ซม.  

2.2.2 ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด Ø 9 มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน  
(ตามรูปแบบ)  

2.2.3 เทคอนกรตีอัตราส่วน 1:2:4 ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัว
เสาเข็ม พ้ืนขึ้นมาประมาณ 2-3 ซม.  

2.2.4 ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ํายันแบบให้แน่นหนา
ป้องกันการ ไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทําการเอาน้ําสะอาดรดไม้แบบให้ทั่งจึง
ทําการเทคอนกรีตอัตราส่วน 1 : 2 : 4 ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทําการกระทุ้งคอนกรีตไป
ด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้  

2.2.5 การถอดไม้แบบ ให้ทําการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ 3-5 วัน 
แล้วให้ ตรวจสอบดูว่ารอยรั่วหรือไม่ ถ้ามีให้ทําการอุดทันท ี 
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2.2.6 การต่อรับน้ําเข้าและน้ําออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทําการต่อรับท่อน้ําทิ้งที่ออกจากจุด
ปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอ่ืนๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วน
น้ําทิ้งให้ต่อรับน้ําทิ้งที่ ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ําสาธารณะหรือรางน้ํา คู คลอง 
ตามพ้ืนที่นั้น ๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจม อยู่ในน้ําเพ่ือให้มีการระบายน้ําทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน
ได้ด ี 

 
        รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบ าบัดน้ าเสีย  

 

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สําหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ําทิ้ง และช่วยดักเศษอาหาร
ด้วยในตัวโดยตัว บ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมันเพ่ือให้สามารถเก็บซากเศษ
อาหารทิ้งและทําความสะอาดได้ ส่วนน้ําจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ําเสียไว้
ระยะหนึ่ง เพ่ือได้ไขมันและน้ํามันที่ปะปนอยู่ในน้ําลอย ขึ้นมาบนผิวน้ําซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณ
มากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ําที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออก ทางช่องระบายน้ําต่อไป  
รูปแบบบ่อดักไขมัน มี 2 รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้  

1. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสําหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถาน
ประกอบการที่มี ขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สําเร็จรูปมาทําเป็นบ่อดัก
ไขมันได้การติดตั้งฝังไว้บนพ้ืนดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ําเสียได้อย่างน้อย 6 ซม.  

2. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสําหรับสถานที่ประกอบการขนาด
ใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพ้ืนที่และ
สถานกักเก็บน้ําเสียอย่างน้อย 6 ชม.  
การใช้งานและการดูแลรักษา  

1. ต้องติดตั้งและแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน  
2. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน  
3. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร  
4. ต้องหมั่นโกยเศษขยะท่ีดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ําเสมอ  
5. ห้ามเอาน้ําจากส่วนอ่ืนๆ เช่น น้ําล้างมือ น้ําอาบ น้ําซักผ้า น้ําฝนฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน  
6. ต้องหมั่นตักน้ําไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ําไขมันที่ดักได้ให้ใส่

ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพ่ือให้รถเทศบาลนําไปกําจัดต่อไป  
7. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ําที่รับน้ําจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ 

ต้องทําตามข้อ 6 ถี่ข้ึนมากกว่าเดิม 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักเขต เรื่อง 
(ประธานสภาเทศบาล) การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2563  หรือไม่  
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  11.10 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักเขต 

เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2563  ตามที่เสนอมาหรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหลักเขต   เรื่อง  การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบําบัด 

น้ําเสียในอาคาร พ.ศ. 2563  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
เห็นชอบ    10     เสียง 

    ไม่เห็นชอบ            -       เสียง 
    งดออกเสียง          ๑       เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่  3  เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตําบลหลักเขต  ประจําปีงบประมาณ  
(ประธานสภาเทศบาล) ๒๕63 ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาล    ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด 
นายเสนอ  พาราษฎร์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ด้วยเทศบาลตําบลหลักเขต  
(นายกเทศมนตรี)  มีความประสงค์จะขออนุมัติจากสภาเทศบาล  ในการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ ๒๕63   

เพ่ือดําเนินการโครงการจํานวน   3  โครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  854,300.- บาท 
รายละเอียดมีดังนี้ 
รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
1. โครงการก่อสร้างทางน้ําล้นข้ามคันคลอง (ช่วงนานายหอม  วงษ์นก) บ้านสมสุข  หมู่ที ่11  
ตําบลหลักเขต อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 
16.00 เมตร รายละเอียดตามแปลนของเทศบาลตําบลหลักเขตกําหนด  ตั้งไว้  139,500.-บาท 
2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางช่วงนานายเกียน  ทรงราศี  ไปทางทิศ
ตะวันออก  บ้านตาแผ้ว  หมู่ที่ 6  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน  ขนาดผิดจราจรกว้าง  
3.00 เมตร  ยาว 260.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  780.00 ตารางเมตร 
ตั้งไว้  450,300.-บาท 
3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางบ้านนายคง  ไกลรัมย์  ไปทางทิศตะวันตก  
บ้านไผ่สีทอง  หมู่ที่ 13  อําเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ปริมาณงาน  ขนาดผิดจราจรกว้าง  5.00 
เมตร  ยาว 94.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  470.00 ตารางเมตร 
ตั้งไว้  264,500.-บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    854,300.- บาท   

    ส าหรับยอดเงินสะสม  ณ  ปัจจุบัน  ( 31  มกราคม  2563)  
   จ านวนเงินทั้งสิ้น  9,281,897.38  บาท 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน    การ 
   เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
   ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓  วรรคสอง   ระบุว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม 

ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    ดังนั้น   จึงขอมติสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม    ประจําปีงบประมาณ   

๒๕63   เพ่ือที่จะดําเนินการโครงการฯ   รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  854,300.- บาท 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 
(ประธานสภาเทศบาล) จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  สําหรับชื่อโครงการก็เอาตาม

แผนที่ได้ประชาคมส่วนจุดดําเนินการตามแผน  ไม่มีการคลาดเคลื่อนแน่นอนครับ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 
(ประธานสภาเทศบาล) จ่ายขาดเงินสะสมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  12.40 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปี 

งบประมาณ  2563  หรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ  2562   

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นชอบ      8  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  3  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสมาน  อาจยิน -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ทุกท่าน เรื่องพนักงานกองกองการศึกษา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายวีระศักดิ์  บัวผัน นานแล้วไม่เคยเห็นหน้าเลย ไม่ทราบว่ายังทํางานอยู่ที่เทศบาลหรือเปล่า     

ฝากผู้บริหารช่วยติดตามด้วยนะคับ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เดี๋ยวผมจะแจ้งทางปลัดเทศบาล และผู้บริหารพิจารณาดําเนินการต่อไป 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ทุกท่าน เรื่องการศึกษาดูงาน ถ้านายก     
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) อนุมัติให้ก็ดีใจ เรื่องพนักงาน นายรัฐถา  กิตติวิริยกุล ยังทํางานอยู่เทศบาลหรือ หรือว่าย้ายไปแล้ว ฝาก

ผู้บริหารติดตามด้วยให้กลับมาทํางานที่เทศบาลด้วย เรื่องนักการภารโรง ชอบออกไปข้างนอกในเวลา
ทํางานฝากผู้บริหารช่วยติดตามด้วยนะคับ 

นายเสนอ  พาราษฎร์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ทุกท่าน สําหรับเรื่องการศึกษาดูงาน 
(นายกเทศมนตรี) เดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่ทําโครงการฯ ส่วนจะไปที่ไหนเดี๋ยวต้องดูอีกทีก่อน  ส่วนเรื่องพนักงานฯ จะให้ทาง

ปลัดเทศบาลพิจารณาดําเนินการ 
นายวชิราวุฒิ  วารี -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ทุกท่าน ผมขอสอบถามเรื่องภัยแล้ง   
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) น้ําเพ่ืออุปโภค-บริโภค  จะช่วยบ้านอย่างไร 
นายพงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ทุกท่าน  ตอนนี้สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ทางเทศบาลกําหนดเขตเลือกตั้งใหม่  ซึ่งเทศบาลได้
ทําไป  3  รูปแบบ สรุปคือเอารูปแบบเดิม 
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นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ทุกท่าน ผมขอสอบถามเรื่องการออก 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ประชาคมแผนพัฒนา  อยากให้ออกไปทุกหมู่บ้านไม่ต้องรวมกันที่เดียวได้หรือเปล่า 
นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ทุกท่าน การจัดทําประชาคมเพ่ือจัดทํา

แผนพัฒนา 5 ปี  เราได้ประกาศใช้ไปแล้ว  เมื่อคราวที่เราประชุมประชาคมฯ ที่หมู่ที่  10  แต่ละปี
เราสามารถเพ่ิมเติมแผนฯ ได้  และออกประชาคมฯ ตามหมู่บ้านได้เหมือเดิม 

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

  เลิกประชุมเวลา  ๑1.5๐  น. 
                     (ลงชื่อ)      จําลอง  กอยรัมย์    / ผู้จดบันทึก 

                                      (นายจําลอง  กอยรัมย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต 
                 ตรวจถูกต้อง   
                                                                                

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


