
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันพุธที่  28  เดือนกุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕61  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 นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล วชิราวุฒิ  วาร ี  
๕ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล ปราโมทย์  แป้นประโคน  
๖ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล ชัย  กระสุนรัมย์  
๗ นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  กรึกรัมย์  
๘ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  อาญาเมือง  
๙ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล นวน  จิรัมย ์  

๑๐ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เชิด  การเพียร  
๑๑ นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล พนม  คิดชนะ  
๑๒ นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล สมาน  อาจยิน  

     
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
 -  ไม่มี 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ 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 ปลัดเทศบาล เดชา  บุตรศรีภักดีกุล  
๗  นางสาวนิตยา  วงษ์สีมา เจ้าพนักงานพัสดุ นิตยา  วงษ์สีมา  
๘ นายธนกร  สุกใส วิศวกรโยธา ธนกร  สุกใส  
๙ นางอโณทัย  พะวรรัมย์ นักวิชาการศึกษา อโณทัย  พะวรรัมย์  

๑๐ นายเสกสันต์  สุภนาม ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  
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ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑๑ นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานฯ ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
๑๒ นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคลากร ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
๑๓ นายคมศักดิ์  พานทอง เจ้าพนักงานป้องกันฯ คมศักดิ์  พานทอง  
๑๔ นายสนอง  ค าเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ สนอง  ค าเปล่ง  
๑๕ นายลิขิต  ทรงราศรี พนักงานขับรถยนต์ ลิขิต  ทรงราศรี  
๑๖ นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
๑๗ นายสุบรรณ  เกรัมย์ พนักงานเจ้าเหมาบริการ สุบรรณ  เกรัมย์  
๑๘ นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย ์  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจ าลอง  กอยรัมย์  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
ได้กล่าวเชิญ   นายประกิจ  เกรัมย์  ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  เพ่ือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   - ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลหลักเขต    
เรื่อง "เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61" ลงวันที่ ๒2  มกราคม  ๒๕61 
   - ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลและได้ด าเนินการประชุมสภา  
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  
(ประธานสภาเทศบาล) และในวาระนี้  ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้   
  ๑. เรื่อง  การประกาศใช้แผนเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบล

หลักเขต (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 1 ประกาศลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2561 รายละเอียด  
ดังนี้ 

    ด้วยส านักงานเทศบาลต าบลหลักเขต ได้จัดท าแผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลหลักเขต (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที่ 1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาเทศบาลต าบล    หลักเขต และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลหลักเขต ในการประชุมเพ่ือ
พิจารณาร่างแผนเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบลหลักเขต (พ.ศ. 2561 
– 2564) ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอ านาจตามความในหมวด 5 ข้อ 24 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  ข้อ 7 (4) เทศบาลต าบลหลักเขต จึงประกาศใช้แผนเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลต าบล   หลักเขต (พ.ศ. 2561 – 2564) ครั้งที ่1 ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕61 
    ลงชื่อ  นายเสนอ  พาราษฎร์     นายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต  
ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕60  เมื่อวันที่   27  พฤศจิกายน  ๒๕60 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
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ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.12 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน   

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

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายประกิจ  เกรัมย์ ๑. เรื่อง   การพิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 และก าหนด 
(ประธานสภาเทศบาล) สมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕62 อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติ 

เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒     มาตรา  ๒๔ และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ  ๑๑  (๒)  จึง
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 
และก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62 ด้วยครับ  

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   ทุกท่าน    ผมขอเสนอ  ดังนี้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ๑) การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕61   ดังนี้ 
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕61   
   ถึงวันที่  ๓๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61  มีก าหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕61   
   ถึงวันที่  ๓๐  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  มีก าหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕61   
   ถึงวันที ่ ๓๐  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61  มีก าหนด  ๓๐  วัน   
   ๒)  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
    - สมัยสามัญ  สมัยแรก   ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕62   
   ถึงวันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕62  มีก าหนด  ๓๐  วัน   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีกหรือไม่   
(ประธานสภาเทศบาล)   
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  10.25 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 

ต าบลหลักเขต  สมัยสามัญ   ประจ าปี พ.ศ. 2561  และก าหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ    
สมัยแรก    ประจ าปี   พ.ศ. ๒๕62    ตามท่ีเสนอมาหรือไม่ 

มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61   
และก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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เห็นชอบ    ๑๑  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  สรุป  ที่ประชุมมีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  และสมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล) สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62  ดังนี้   
   ๑) การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕61    
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕61   
   ถึงวันที่  ๓๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕61  มีก าหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕61   
   ถึงวันที่  ๓๐  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕61  มีก าหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕61   
   ถึงวันที ่ ๓๐  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕61  มีก าหนด  ๓๐  วัน   
   ๒)  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 
    - สมัยสามัญ  สมัยแรก   ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕62   
    ถึงวันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕62  มีก าหนด  ๓๐  วัน   
    และสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  จะจัดท าประกาศการก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   

ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕62    เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ต่อไป 

นายประกิจ  เกรัมย์ 2.  เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลหลักเขต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาล    ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด 
นายเสนอ  พาราษฎร์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ด้วยเทศบาลต าบลหลักเขต  
(นายกเทศมนตรี)  มีความประสงค์จะขออนุมัติจากสภาเทศบาล  ในการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61   

เพ่ือด าเนินการโครงการจ านวน   10  โครงการ   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,893,800.- บาท 
รายละเอียดมีดังนี้ 
รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2561 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางครวญไปวัดบ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 13   
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทาง 118.00 เมตร หนา  0.15 เมตร   หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  472.00 ตารางเมตร ต้ังงบประมาณไว้  268,000.- บาท 
2. โครงการก่อสร้างทางน้ าล้นข้ามคันคลอง  (จุดนาตากวง) บ้านตาแผ้ว  หมู่ที่ 6   
ปริมาณงาน : ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 26.00 เมตร ต้ังงบประมาณไว้  
187,300.-  บาท 
3. โครงการขุดเชื่อมสระน้ าบ้านหนองสมบูรณ์  หมู่ที่ 10  บ้านหนองสมบูรณ์   
ปริมาณงาน : กว้าง 22.00 เมตร ยาว  37.00 เมตร  ลกึ 5.00 เมตร  หรือมีปริมาณดินขุด   
ไม่น้อยกว่า 4,195.00  ลูกบาตรเมตร  ตั้งงบประมาณไว้ 231,700.-  บาท 
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4.  โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก (ช่วงหน้าส านักงานเทศบาลต าบล 
หลักเขต)  บ้านปริงเปน  หมู่ที่ 1   
ปริมาณงาน : บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  18  บอ่  พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.40 เมตร เชื่อมต่อบ่อพักน้ าเดิม   ความยาวรวม 187  เมตร    
ต้ังงบประมาณไว้  237,200.-  บาท 
5.  โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก  หมู่ที่ 9  สายทางจากบ้านนายมงคล – ปากคลอง  
ปริมาณงาน  :  ช่วงที่ 1  ถนนดินกว้าง  5.00 เมตร ระยะทาง 142.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 
เมตร ผิวจราจรหินคลุกกว้าง  4.50  เมตร ระยะทาง 142.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
ช่วงที่ 2  ถนนดินกว้าง  6.00 เมตร ระยะทาง 162.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.60 เมตร ผิวจราจร
หินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 162.00 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1,530.00  ตารางเมตร  ต้ังงบประมาณไว้ 167,000.-  บาท 
6.  โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวทางหินคลุก สายทางสามแยกบ้านนายค าปุ่นไปทางทิศเหนือ   
บ้านเสม็ด  หมู่ที่ 7   
ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10  เมตร 
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00  ตารางเมตร  ต้ังงบประมาณไว้ 114,700.-  บาท 
7.  โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวทางหินคลุก  สายทางช่วงจากคลอง  หมู่ที่ 14  ไปทางนา 
นางจ านง  บ้านเขตปะชาสรร  หมู่ที่ 14   
ปริมาณงาน :  ผิวจราจรกว้าง  3.00 เมตร ระยะทาง  800.00  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,400.00 ตารางเมตร  ตั้งงบประมาณไว้  150,000.-  บาท 
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางไปสนามกีฬา  บ้านสมสุข  หมู่ที่ 11   
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง  104.00 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร  ตั้งงบประมาณไว้ 301,100.-  บาท 
9.  โครงการถมดินสนามกีฬากลางหมู่บ้าน  บ้านโคกเมือง  หมู่ที่ 5 
ปริมาณงาน : ทิศตะวันออก  กว้าง  42.00 เมตร  ทิศเหนือกว้าง  64.00 เมตร  ทิศตะวันตก
กว้าง  24.00 เมตร  ทิศใต้กว้าง  61.00 เมตร   สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร   หรือมีปริมาณดินถม   
ไม่น้อยกว่า 1,154.00 ลูกบาตรเมตร  ต้ังงบประมาณไว้  69,600.-  บาท 
10.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายทางไปโคกขี้เหล็ก  บ้านเขตสามัคคี  หมูที่ 8   
ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง  4.00 เมตร  ระยะทาง 70.00 เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนที่
ไม่น้อยกว่า  280.00 ตารางเมตร  ตั้งงบประมาณไว้  167,200.-  บาท   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    1,893,800.- บาท   
    ส าหรับยอดเงินสะสม  ณ  ปัจจุบัน  ( 28  กุมภาพันธ์  2561)  
   จ านวนเงินทั้งสิ้น  7,706,980.82  บาท 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน    การ 
   เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
   ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓  วรรคสอง   ระบุว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม 

ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    ดังนั้น   จึงขอมติสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม    ประจ าปีงบประมาณ   

๒๕60   เพ่ือที่จะด าเนินการโครงการฯ   รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  1,893,800.- บาท 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 
(ประธานสภาเทศบาล) จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่  ขอเชิญครับ 
นายมนตรี  จันทร์จ ารัตร -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอสอบถามโครงการที่ 2   
(รองนายกเทศมนตรี) โครงการก่อสร้างทางน้ าล้นข้ามคันคลอง  (จุดนาตากวง) บ้านตาแผ้ว  หมู่ที่ 6  ว่าทางกองช่างได้

ส ารวจตรงจุดหรือเปล่า  ผมเกรงว่าจะผิดจุดเหมือนครั้งที่ผ่านมา  และอยากให้สมาชิกแต่ละเขตได้
ตรวจสอบดูด้วยครับว่า  แต่ละโครงการและการก าหนดจุดถูกต้องหรือเปล่า  ขอบคุณครับ 

นายธนกร  สุกใส -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ถูกต้องครับเพราะเราเอามา 
(วิศวกรโยธา) จากแผนพัฒนาของเทศบาลครับ 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ส าหรับยอดเงินจ่ายขาดเงิน  
(ปลัดเทศบาล)  สะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2561   มีจ านวนเงินสะสมทั้งหมด  7,706,980.82  บาท   ขอจ่าย 

ขาดเพียง  1,893,800.- บาท   คงเหลือไว้  5,813,180.82 บาท  
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 
(ประธานสภาเทศบาล) จ่ายขาดเงินสะสมอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ  
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  11.17 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี 

งบประมาณ  2561  หรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2561   

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นชอบ    ๑๑  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ 3. เรื่อง  การรื้อถอนอาคารส านักงานเทศบาลหลังเก่า    และการรื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน   
(ประธานสภาเทศบาล) บ้านเสม็ด  หมู่ที่ 7  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด  ขอเชิญครับ  
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน วันนี้ขอให้ท่านสมาชิกได้ 
(ปลัดเทศบาล)  พิจารณาการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ซึ่งจะมี  2  รายการ  ดังนี้ 

1) รื้อถอนอาคารส านักงานเทศบาลหลังเก่า  เนื่องจากอาคารหลังเก่ามีพ้ืนที่ต่ า  เวลาฝนตกน้ าจะท่วม
และตัวอาคารก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์   จึงมีความต้องการจะรื้อถอนเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ 
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   2) รื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน (แท่งน้ าสูง)  บ้านเสม็ด  หมู่ที่  7  เนื่องจากระบบประปามีสภาพเก่า   
ระบบประปาก็ใช้งานไม่ได้มานานแล้ว  ตามสภาพแท่งน้ าสูงช ารุด  ซึ่งเกรงว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
ในอนาคต  จึงขอความต้องการจะรื้อถอนเช่นเดียวกัน 

ส าหรับรายละเอียดและขั้นตอนการรื้อถอน  ก็คือใช้วิธีการประกาศเชิญชวน  ให้ผู้ประสงค์ที่
จะมาประมูลรื้อถอนนั้น   จะต้องเสนอราคาตามวิธีและหลักเกณฑ์ที่เทศบาลก าหนด  ซึ่งเทศบาลจะ
เป็นผู้ก าหนดราคากลาง  โดยผู้ได้รับการประมูลราคา  ต้องเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงที่สุดและต้องเกินราคา
กลางที่ก าหนด 

นายประกิจ  เกรัมย์ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างดังกล่าวหรือไม่   
(ประธานสภาเทศบาล)   
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  11.30 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้รื้อถอนอาคารส านักงานหลังเก่า   

และรื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านเสม็ด  หมู่ที่ 7   หรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้รื้อถอนอาคารส านักงานหลังเก่า  และรื้อถอนระบบประปา 

หมู่บ้าน  บ้านเสม็ด  หมู่ที่ 7   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นชอบ    ๑๑  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ 4. เรื่อง  การทัศนศึกษาดูงานของเทศบาล  เนื่องจากเทศบาลเราไม่ได้ศึกษาดูงานมาหลายปีแล้ว   
(ประธานสภาเทศบาล) ซึ่งในปีนี้ท่านนายกฯ ของเรามีนโยบายจะพาไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร  

แต่จะไปดูที่ไหนนั้น  ขอให้ท่านสมาชิกได้น าเสนอมาเพ่ือจะพิจารณาต่อไป   
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน     ส าหรับเรื่องการทัศนศึกษา 
(ปลัดเทศบาล)  ดูงาน  ก็มีหลายสถานที่ที่จะพาไปดู   แต่อยากให้ทุกท่านให้น าเสนอมาเพ่ือจะได้พิจารณาลงมติ 
นายวชิราวุฒิ  วารี -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ทุกท่าน  เรื่องสถานที่ไม่เกี่ยงหรอก 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ท าโครงการเลย   สมาชิกไปทีไหนก็ได้  ไปได้หมดแหละครับ  ขอให้เกิดประโยชน์ 

ต่อสมาชิกสภาและบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ   
นายประกิจ  เกรัมย์ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องการทัศนศึกษาดูงานหรือไม่   
(ประธานสภาเทศบาล)   
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  11.51 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้ไปทัศนศึกษาดูงาน  หรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ไปทัศนศึกษาดูงาน  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นชอบ    ๑๑  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 
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นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน     ส าหรับโครงการทัศนศึกษา 
(ปลัดเทศบาล)  ดูงาน  ผมจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ  ส่วนเรื่องวันและสถานที่ที่จะไปนั้นผมก็จะเจ้าหน้าที่หาข้อมูล 

ก่อนว่าจะไปทางไหน  และจะแจ้งทุกท่านให้ทราบในภายหลังครับ   
นายประกิจ  เกรัมย์ 5. เรื่อง  การย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักเขต  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องชี้แจง   
(ประธานสภาเทศบาล) รายละเอียด  เชิญครับ 
นางอโณทัย  พะวรรัมย์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ส าหรับเรื่องการย้ายศูนย์ 
(นักวิชาการศึกษา) พัฒนาเด็กเล็ก  ก็สืบเนื่องมาจากว่าเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวิมลวิทยา  ในปีการศึกษา   

2560  มีจ านวน  3  คน  ซึ่งถือว่าน้อยมาก   ประกอบกับศูนย์ฯ ไม่มีอาคารเป็นของตนเอง  โดยได้ 
อาศัยฝากเรียนอยู่ที่โรงเรียนวิมลวิทยา  ท าให้การด าเนินกิจกรรมตามหลักสูตรการเรียนเป็นไปได้ยาก   
วัสดุอุปกรณ์การเรียนและงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ  เทศบาลจึงได้ประชุมหารือ
คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวิมลวิทยา  และขอมติที่ประชุมในเรื่องการ
ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวิมลวิทยา   ไปอยู่   ณ   อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
หลักเขต  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนวิมล
วิทยา  ไปอยู่  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักเขต ไปแล้วนั้น 
 ทางงานกองการศึกษา  จึงขอน าเสนอญัตติการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวิมลวิทยา   
เพ่ือให้สภาเทศบาลได้พิจารณาด้วยค่ะ 

นายประกิจ  เกรัมย์ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวิมลวิทยา   ไปรวม 
(ประธานสภาเทศบาล) กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักเขต  หรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  12.15 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า เห็นชอบให้ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 

วิมลวิทยา  ไปอยู่  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักเขต  หรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ไปย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวิมลวิทยา  ไปอยู่  ณ   

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักเขต  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นชอบ    ๑๑  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล) 
นางอโณทัย  พะวรรัมย์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับ 
(นักวิชาการศึกษา) เรื่องการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล  ตอนนี้มีทีมที่ส่งแข่งขันแต่ละประเภท  ดังนี้ 
    1) ประเภทฟุตบอลชาย  จ านวน  13  ทีม   
    2) ประเภทวอลเลย์บอลหญิง  จ านวน  12  ทีม 
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    3) ประเภทตะกร้อชาย  จ านวน  13  ทีม 
    4) ประเภทเปตอง  จ านวน  13  ทีม 
    เหลือบ้านเสม็ด  หมู่ที่  7  หมู่เดียวที่ไม่ส่งทีมร่วมการแข่งขันทุกประเภท  ซึ่งเราก็ยัง 

ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันว่าท าไมถึงไม่ส่งทีมร่วมแข่งขัน 
 ส่วนเรื่องการก าหนดเริ่มวันแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทนั้น  ตอนนี้ยังไม่ได้ก าหนด  รอผล 
การจับสลากแบ่งสายให้เสร็จเสียก่อน  ซึ่งก าหนดวันจับสลากแบ่งสายในวันที่  2  มีนาคม  2561   
เวลา  13.00 น.  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักเขต  เชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมเป็น 
สักขีพยานตามในและเวลาดังกล่าวด้วยนะค่ะ 

นายสมาน  อาจยิน -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่องโครงการที่ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) กันเงินไว้  จ านวน  5  โครงการ  ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่จะได้ด าเนินการครับ 
นางสาวนิตยา  วงษ์สีมา -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ส าหรับโครงการที่กันเงินไว้ 
(เจ้าพนักงานพัสดุ) จ านวน  5  โครงการ  คือ 

1)  โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  จากสามแยกบ้านผู้ใหญ่บ้านไปโรงเรียนบ้าน
หลักเขต  บ้านเขตพัฒนา  หมู่ที่ 9 

2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายเบือนถึงลาดยาง  บ้านหลักเขต  
หมู่ที่  2   

3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยบ้าน สท.นวน  จิรัมย์ บ้านตาแผ้ว หมู่ที่ 6 
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ต่อจากเดิม (จากบ้านผู้ใหญ่บ้านไปทิศเหนือ) 

บ้านโคกเก่า  หมู่ที่  4   
5)  โครงการติดตั้งเหล็กดัด  ประตู  หน้าต่าง  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 

หลักเขต  2  
 ตอนนี้อยู่ระหว่างด าเนินการหาผู้รับจ้างอยู่  คาดว่าจะได้ด าเนินการในเร็ววันนี้ 

นายสุพจน์  อาญาเมือง   -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่องกีฬา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ประจ าต าบลหน่อยครับว่า  นักกีฬาสามารถรวมทีได้หรือไม่ 
นางอโณทัย  พะวรรัมย์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  เรื่องการรวมทีมกีฬาตามมติที่ 
(นักวิชาการศึกษา) ประชุมในคราวก่อน  ที่ประชุมมีมติไม่ให้รวมกันค่ะ 
นายนวน  จิรัมย์  -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขออนุญาตบอกบุญนะครับ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ท่านประธาน  เนื่องจากในวันที่  8  มีนาคม  2561  เป็นวันครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่มั่ง  

พระครูวิมล  พุทธสาโร  อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านตาแผ้ว   ซึ่งถือเป็นพระเกจิชื่อดังและเป็นที่เคารพนับถือ
ของเราชาวต าบลหลักเขตและในเขตใกล้เคียง   จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญในวันดังกล่าว
ด้วยครับ 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  กล่าวปิดประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)  

  เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๐  น. 

 
                     (ลงชื่อ)      จ าลอง  กอยรัมย์      / ผู้จดบันทึก 

                                      (นายจ าลอง  กอยรัมย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต 
                 ตรวจถูกต้อง   
                                                                                

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


