
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 

วันศุกร์ที ่ 8  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหลักเขต 

------------------------- 
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 นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  อาญาเมือง  
๕ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัย  กระสุนรัมย์  
๖ นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วชิราวุฒิ  วาร ี  
๗ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นวน  จิรัมย ์  
๘ นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พนม  คิดชนะ  
๙ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปราโมทย์  แป้นประโคน  

๑๐ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เชิด  การเพียร  
     
     
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลา 
2 นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลา 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเสนอ  พาราษฎร์ นายกเทศมนตรีตําบลหลักเขต 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  นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย ์  
๘ นายสนอง  คําเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ สนอง  คําเปล่ง  
๙ นายลิขิต  ทรงราศรี พนักงานจ้างทั่วไป ลิขิต  ทรงราศรี  

๑๐ นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานฯ ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
๑๑ นางสาวเนตรนภา  กรุมรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข เนตรนภา  กรุมรัมย์  
๑๒ นายเสกสันต์  สุภนาม ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  
๑๓ นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ  
๑๔ นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคลากร ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
๑๕ นายสุบรรณ  เกรัมย์ พนักงานเจ้าเหมาบริการ สุบรรณ  เกรัมย์  
๑๖ นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
๑๗ นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผช.นักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถยุาวัตร  
๑๘ นางสาวพิชชานันท์  อะรัญ เจ้าพนักงานธุรการ พิชชานันท์  อะรัญ  
19 นายวินัย  แก้วอรสาร เจ้าพนักงานป้องกันฯ วินัย  แก้วอรสาร  
20 นางสาวอโณทัย  พะวรรัมย์ นักวิชาการศึกษา อโณทัย  พะวรรัมย์  
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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. ๒๕63" ลงวันที่ 5  เมษายน  ๒๕63 
   - ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลและได้ดําเนินการประชุมสภา  
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕63  
(ประธานสภาเทศบาล) และในวาระนี้  มีเรื่องแจ้งให้ทราบ  2  เรื่อง  ดังนี้ 
    1. วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลลาจํานวน  2  ท่าน  คือ  นายบุญมี  กรึกรัมย์  สมาชิกสภา  

เขต 2  และนายสมาน  อาจยิน  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  เช่นเดียวกัน 
 2. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ 
ควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM HEAL THY  
MODEL  ระหว่างวันที่  1  พฤษภาคม  2563  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2563  (ฉบับที่ 13)   
รายละเอียดได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที่   28  กุมภาพันธ์  ๒๕63 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.14 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  10  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง              9    เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    1    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องหรือญัตติที่ค้างพิจารณา 
   - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา / เห็นชอบ / อนุมัติ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ญัตติที่  1  เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2563 โครงการ 
(ประธานสภาเทศบาล) ต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพเทศบาลตําบลหลักเขต  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด   

เชิญครับ 
นายพงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ตามที่เทศบาลตําบล 
(ปลัดเทศบาล)  หลักเขต  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยม ี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562 เป็นต้นไปนั้น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่
ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น 
 เหตุผลที่ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในครั้งนี้
เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพเทศบาลตําบลหลักเขตหลังเดิมมีพ้ืนทีใช้สอยน้อยเกินไป ไม่เพียงพอ
ในการรองรับเวลามีกิจกรรมต่างๆของ อปพร. อสม.กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ต่างๆ   เช่น การตั้งจุดตรวจในเทศกาลต่างๆ  หรอืการตั้งจุดคัดกรองโรคระบาดต่างๆ  และเป็น
สํานักงานของกู้ชีพกู้ภัยด้วย 

ดังนั้น  จึงขอให้สภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ได้พิจารณารายละเอียดการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
 

รายการ 
งบประมาณ

ก่อนโอน 
(+/-) จ านวนเงิน

ที่โอน 
งบประมาณ

หลังโอน 
เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1. โอนลด      
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
     

 งบด าเนินงาน      
 หมวดค่าใช้สอย      
 รายจ่ายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ  
     

 - โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี
ในตําบลหลักเขต  
 
 
 
 
 

 
150,000.- 

 
150,000.- 

 
- 

 
0.- 

 
- โอนไปตั้งจ่ายตามรายการ
โอนเพิ่ม ลําดับที่ 1 

 รวมโอนลด  150,000.- -   
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ล าดับ
ที ่

 
รายการ 

งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1. โอนเพ่ิม      
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
     

 งบลงทุน      
 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
 - โครงการต่อเติมศูนย์ปฏิบัติการกูชี้พเทศบาล

ตําบลหลักเขต   
 

200,000.- 
 
150,000.- 

 
+ 

 
350,000.- 

 
-โอนเพิ่มเนื่องจาก
งบประมาณที่ต้ังไว้ไม่พอจ่าย 

 รวมโอนเพ่ิม  150,000.- +   
 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณ  พ.ศ. 2563  หรือไม่  
นายวชิราวุฒิ  วารี -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมของสอบถามว่า 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) งบประมาณท่ีตั้งไว้เดิม  200,000.- บาท  จะเอาไปต่อเติมหรือทําอะไรบ้าง 
นายพงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  เดิมทีจะต่อเติมห้องกู้ชีพ 
(ปลัดเทศบาล)  แต่พอไปดูสภาพความเป็นจริงๆ งบประมาณ  200,000.- บาท  น่าจะไม่พอ  ถ้าทําไปแล้วกลัวจะทํา 

ไม่จบจึงขอโอนเงินงบประมาณฯ มาเพ่ิมเพ่ือจะได้ให้มันจบทีเดียว 
นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ทุกท่าน  ผมอยากทราบว่างบประมาณ 
(สมาชิกสภาฯ เ ขต 1) ที่ทําครั้งก่อนเท่าไหร่  อาคารหลังเก่า   
นายพงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  อาคารหลังเก่าผมมาไม่ทัน 
(ปลัดเทศบาล)  ไม่ทราบว่าใช้งบเท่าไหร่  
นายวชิราวุฒิ  วารี -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  งบประมาณฯ ที่จะขอโอน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 150,000.-บาท  พอหรือเปล่า  เพราะไม่อยากให้มีหลายรอบ  ถ้าจะโอนฯ ก็ให้โอนทีเดียวให้จบไม่ 

ต้องมาขออีก 
นายพงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  150,000.- บาท  
(ปลัดเทศบาล)  พอครับ 
นายประกิจ  เกรัมย์ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  
(ประธานสภาเทศบาล) 2563 อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  10.35 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  10  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย   

ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามที่เสนอมาหรือไม่ 
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มตทิี่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ด้วยคะแนนเสียง   
ดังนี้ 

เห็นชอบ    9     เสียง 
    ไม่เห็นชอบ            -       เสียง 
    งดออกเสียง           ๑      เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายวชิราวุฒิ  วารี -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมอยากให้จัดหางบประมาณ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) จัดทําป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ด้านหน้าเทศบาลตําบลหลักเขตของเรา  เพ่ือจะได้ดูเป็นหน้าเป็นตา

ของเทศบาลของเรา แล้วก็โครงการจ่ายขาดเงินสะสมฯ ดําเนินการเสร็จหมดหรือยัง  เพราะช่วงนี้
เป็นช่วงฤดูฝนแล้ว 

นายเสนอ  พาราษฎร์  -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  ตอนนี้ดําเนินการเกือบเสร็จ 
(นายกเทศมนตรี) หมดแล้ว  แต่วันนี้ไม่ได้เตรียมรายละเอียดมา  เดียวจะชี้แจงให้ทราบในภายหลัง 
นายปราโมทย์ แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  เรื่องค่าอาหารว่าง 
(สมาชิกสภาฯ  เขต 1) โครงการจัดการแช่งขันกีฬาหลักเขตเกมส์ที่ผ่านมา  ตอนนี้ยังไม่ได้เบิก  เป็นเพราะสาเหตุใด 
นางสาวอโณทัย  พะวรรัมย์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน สําหรับเรื่อง ค่าอาหารว่าง 
(นักวิชาการศึกษา) ตอนนี้ติดอยู่ที่บ้านโคกเก่า  หมู่ที่ 4  ยังไม่ได้ส่งเอกสาร  เลยยังเบิกไม่ได้  และเราจะเบิกเป็นราย

หมู่บ้านไม่ได้เนื่องจากเป็นฎีกาเดียวกัน  ต้องรอให้ครบทุกหม่บ้านก่อน ถ้ายังไงเดี๋ยงจะขอปรึกษา
ทางกองคลังก่อนว่าจะเบิกได้หรือเปลา 

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

  เลิกประชุมเวลา  ๑1.1๐  น. 
                     (ลงชื่อ)                               / ผู้จดบันทึก 

                                      (นายจําลอง  กอยรัมย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต 
                 ตรวจถูกต้อง   
                                                                                

(ลงชื่อ)                               / ตรวจบันทึก                            
          (นายประกิจ  เกรัมย์) 
  ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต 


