
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันจันทร์ที่  28  เดือนพฤษภาคม  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 นายจําลอง  กอยรัมย์ เลขานุการสภาเทศบาล จําลอง  กอยรัมย์  
๓ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  อาญาเมือง  
๔ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล นวน  จิรัมย ์  
๕ นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  กรึกรัมย์  
๖ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล ชัย  กระสุนรัมย์  
๗ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เชิด  การเพียร  
๘ นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล พนม  คิดชนะ  
๙ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล ปราโมทย์  แป้นประโคน  

๑๐ นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล วชิราวุฒิ  วาร ี  
๑๑ นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล สมาน  อาจยิน  

     
     
     
     

 
 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท รองประธานสภาเทศบาล ลา 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายมนตรี  จันทร์จํารัตร รองนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จํารัตร  
๒ นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี สังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  
๓ นายรังสิทธิ์  เกรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รังสิทธิ์  เกรัมย์  
๔ นายจารย์  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จารย์  ชาญประโคน  
๕ นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาล เดชา  บุตรศรีภักดีกุล  
๖ นางสาวนิตยา  วงษ์สีมา เจ้าพนักงานพัสดุ นิตยา  วงษ์สีมา  
๗  นางธัญชิตา  ปัญนะทุภา ผู้อํานวยการกองคลัง ธัญชิตา  ปัญนะทุภา  
๘ นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคลากร ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
๙ นายเสกสันต์  สุภนาม ผช.จนท.ระบบคอมฯ เสกสันต์  สุภนาม  

๑๐ นายสนอง  คําเปล่ง   ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ สนอง  คําเปล่ง  
๑๑ นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
๑๒ นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานฯ ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
๑๓ นายสุบรรณ  เกรัมย์ พนักงานจ้างเหมา สุบรรณ  เกรัมย์  
๑๔ นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผช.เจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
๑๕ นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย ์  
๑๖ นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ  
๑๗ นายลิขต  ทรงราศรี พนักงานขับรถยนต์ ลิขิต  ทรงราศรี  
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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. ๒๕61" ลงวันที่ ๒5  เมษายน  ๒๕61 
   - ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลและได้ดําเนินการประชุมสภา  
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕61  
(ประธานสภาเทศบาล) และในวาระนี้  ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  ดังนี้  
  วันนี้มีผู้ไม่ได้มาประชุมสภาฯ จํานวน  1  ท่าน  คือท่านดาวเรือง  แพทย์ประสาท  รอง

ประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวไม่สามารถเข้าประชุมได้  จึงขอลาการประชุม
สภาฯ ในครั้งนี้ 

ที่ประชุม -  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา  (สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที่   28  กุมภาพันธ์  ๒๕61) 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.15 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน   

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

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องแถลงผลการด าเนินงาน 
นายประกิจ  เกรัมย์ ๑. เรื่อง  การรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  ขอเชิญคณะผู้บริหารเทศบาล   ได้กล่าว 

ชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 
นางธัญชิตา  ปัญนะทุภา - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน ดิฉันนางธัญชิตา  ปัญนะทุภา 
(ผู้อํานวยการกองคลัง) ตําแหน่งผู้อํานวยการกองคลัง  ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี  ให้ชี้แจงเรื่องการรายงาน 

ผลการดําเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
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และรายงานผลการดําเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลําดับ 
แรก   ขอชี้แจงเรื่องการรายงานผลการดําเนินงาน  โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายละเอียดดังนี้ 
 1.1 โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  มีจํานวน 
โครงการทั้งหมด  24  โครงการ  รวมเป็นเงินงบประมาณท้ังสิ้น  3,261,200.-บาท  ซึ่งโครงการ 
ที่ดําเนินการแล้วมีจํานวน  9  โครงการ  ดังนี้ 
 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านตาแผ้ว  หมู่ที่  6 
 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสมสุข  หมู่ที่ 11 
 3) โครงการถมดินสระน้ําบ้านโคกเก่าพร้อมเกรดปรับเกลี่ย  บ้านโคกเก่า  หมู่ที่ 4 
 4) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  บ้านเขตประชาสรร  หมู่ที่  14 
 5) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  บ้านเขตพัฒนา  หมู่ที่ 9 
 6) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  บ้านโคกเมือง  หมู่ที่  5 
 7) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  บ้านปริงเปน  หมู่ที่ 1 
 8) โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  บ้านเสม็ด  หมู่ที่ 7 
 9) โครงการยกระดับถนนดิน  บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 3 

เหลือโครงการตามเทศบัญญัติฯ อีกจํานวน  15  โครงการ  ซึ่งทางเทศบาลจะทยอย
ดําเนินการเรื่อยๆ  และก็ต้องดูเงินงบประมาณประกอบกับความจําเป็นเร่งด่วน โดยทางคณะ
ผู้บริหารเทศบาลจะพิจารณาว่าโครงการไหนจะดําเนินการก่อนหรือหลังตามความจําเป็น 

1.2 โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  มีจํานวนโครงการ 
ทั้งหมด  10 โครงการ  ดําเนินการทั้งหมดทุกโครงการแล้ว  แต่ยังเหลือ  4  โครงการ  ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการเบิกจ่าย  ดังนี้ 

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านไผ่สีทอง  หมู่ที่ 13 
2) โครงการขุดเชื่อมสระน้ํา  บ้านหนองสมบูรณ์  หมู่ที่ 10 
3) โครงการวางท่อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านปริงเปน  หมู่ที่ 1 
4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านเขตสามัคคี  หมู่ที่ 8 
ส่วนโครงการที่เหลือได้ดําเนินการเบิกจ่ายเสร็จเรียบแล้ว 

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  สําหรับโครงการตามเทศ- 
(ปลัดเทศบาล)  บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ก่อนสิ้นปีงบประมาณนี้  น่าจะ 

ดําเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด  ตอนนี้กําลังเตรียมเอกสารอยู่ 
นางสาวนิตยา  วงษ์สีมา - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน ดิฉันนางสาวนิตยา  วงษ์สีมา 
(เจ้าพนักงานพัสดุ) ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมนตรี  รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องโครงการที่ขออนุมัติ 

กันเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 
ประจําปี พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2560  ซึ่งมติท่ีประชุมอนุมัติให้กันเงินจํานวน   
5  โครงการ  ซ่ึงดําเนนิการเสร็จแล้วจํานวน  1  โครงการ  คือ  โครงการติดตั้งเหล็กดัด  ประต ู 
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หน้าต่าง  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลหลักเขต  2  ยังเหลืออีก  4  โครงการ   ตอนนี้
ได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ  ดังนี้ 
 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากบ้านนายเบือนถึงลาดยาง  บ้านหลักเขต   
หมู่ที่  2  จํานวนเงิน  139,000.-บาท 
 2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้าน สท.นวน  จิรัมย์ บ้านตาแผ้ว  หมู่ที่ 6 
จํานวนเงิน  102,000.-บาท 
 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ต่อจากเดิม (จากบ้านผู้ใหญ่บ้านไปทิศเหนือ)  
บ้านโคกเก่า  หมู่ที่  4   จํานวนเงิน  163,000.-บาท 

4) โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต  จากสามแยกบ้านผู้ใหญ่บ้านไปโรงเรียนบ้าน
หลักเขต  บ้านเขตพัฒนา  หมู่ที่ 9  จํานวนเงิน  400,000.-บาท 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ได้รายงานผลการดําเนินงาน 
(ประธานสภาเทศบาล) โครงการต่างๆ หรือไม่  ขอเชิญครับ  
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ลําดับต่อไป  เป็นการรายงานผลการดําเนินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง  ขอเชิญครับ 
นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ -  เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ทุกท่าน  กระผม   นายไพฑูรย์  

สุขประเสริฐ  ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้รับมอบหมายจากท่านนายกเทศมตรีตําบล
หลักเขต  ให้กล่าวรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ 30 (5) กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง  ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี นั้น 

เทศบาลตําบลหลักเขต ได้จัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4) ครั้งที่ ๑ รอบเดือนเมษายน  สรุปได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์บา้นเมืองน่าอยูแ่ละพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

154 53,816,722 139 28,266,722 140 32,116,722 142 28,866,722 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

15 1,579,000 15 1,579,000 15 1,397,000 15 3,279,000 

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

20 2,305,000 19 2,105,000 19 2,105,000 19 2,105,000 

4. ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 

13 1,790,000 12 1,720,000 12 1,720,000 12 1,720,000 

รวม 202 59,490,722 185 33,670,722 186 37,320,722 188 35,970,722 
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ส่วนรายละเอียดโครงการต่าง ๆ  ที่เป็นข้อมูลจากระบบ e-plan ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบเดือนเมษายน 2561    ที่ได้แจกจ่าย
ให้กับทุกท่านแล้ว 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับการรายงานผลและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  หรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม -  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายปราโมทย์  แป้นประโคน  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน ผมขอสอบถามเรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) เหตุวาตภัยในครั้งที่ผ่านมา  ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้ช่วยเหลือหรือยังครับ 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน เรื่องวาตภัย  ทางเทศบาลเรา 
(ปลัดเทศบาล) ได้ให้ความช่วยเหลือไปหมดแล้วครับ 
นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ  
(รองนายกเทศมนตรี) ทุกท่าน สํารวจหลอดไฟฟ้าสาธารณะด้วยครับว่าแต่ละหมู่บ้านมีไฟฟ้าฯ ดับกี่จุด  เพ่ือจะได้แจ้งให้

กองช่างดําเนินการซ่อมแซมต่อไป 
นายชัย  กระสุนรัมย์ - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน ผมขอเสนอเรื่องโต๊ะ – เก้าอ้ี   
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) สําหรับการประชุมสภาฯ อยากให้ทางส่วนที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดซื้อใหม่  เพราะโต๊ะปัจจุบัน

สภาพเก่ามากแล้วครับ  และอีกเรื่องหนึ่งคือ  โครงสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านเสม็ด  หมู่ที่  7  
ทางหมู่บ้านเขาบอกว่าอยากให้รื้อถอนออก  เพราะสภาพโครงสร้างมันผุพังมาก  เกรงว่ าจะเกิด
อันตรายได้   

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  สําหรับเรื่องโต๊ะ – เก้าอ้ี  
(ปลัดเทศบาล) สําหรับการประชุมสภาฯ นั้น ผมเองก็เห็นสภาพอยู่  ปีหน้าทางเราจะสร้างห้องประชุมหลังใหม่  

ขอให้ท่านอดใจรอก่อนสักหน่อย  เราจะมีห้องประชุม  และก็โต๊ะ – เก้าอ้ีใหม่  ส่วนเรื่องโครงสร้าง 
 ประปาหมู่บ้าน  บ้านเสม็ด  หมู่ที่ 7  ตอนประชุมสภาฯ คราวที่แล้วสภาฯ ก็มีมติอนุมัติให้รื้อถอน

แล้ว  ตอนนี้เหลือแต่ข้ันตอนการดําเนินการ 
นางสาวนิตยา  วงษ์สีมา - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  ตอนนี้เราได้ประกาศ 
(เจ้าพนักงานพัสดุ) เชิญชวนเพื่อมาประมูลรื้อถอนอาคารสํานักงานหลังเก่าแล้ว  เหลือระบบประปาหมู่ที่  7 
นายวชิราวุฒิ  วารี - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่องถนน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ลาดยางชํารุด  ช่วงคลองบ้านปริงเปน  หมู่ที่  1  เมื่อไหร่จะซ่อมสักที  ตอนนี้ตรงที่ชํารุดหลุมมัน

เริ่มจะใหญ่ขึ้นทุกวันๆ  อันตรายมาก  เทศบาลเราไปซ่อมได้หรือเปล่า 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  เรื่องถนนลาดยางชํารุด  
(ปลัดเทศบาล) ผมได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์แล้ว  แต่ยังไม่เห็นมาดําเนินการสักที  เดี๋ยว 
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ผมจะประสานไปอีก  เพ่ือเร่งให้รีบดําเนินการโดยด่วนเนื่องจากเป็นถนนเส้นหลัก ส่วนจะให้
เทศบาลซ่อมนั้น  ถ้าเรามีเครื่องมือก็สามารถดําเนินการได้  แต่ว่าเทศบาลเราไม่มีเครื่องมือในการ
ซ่อม  เพราะตรงที่ชํารุดนั้นข้างล่างมันจะเป็นโพรงลึก  ต้องใช้เครื่องจักรกลหนักในการซ่อมเท่านั้น  

นายปราโมทย์  แป้นประโคน - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) งบกลาง  ยังมีเหลืออยู่หรือเปล่า  เพราะผมเสนอเรื่องซ่อมแซมถนนชํารุดมาแล้ว  ไม่เห็น

ดําเนินการสักที  ทําเรื่องมาแล้วพร้อมภาพถ่าย 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขตทุกท่าน  เรื่องงบกลาง  มีอยู่ครับ  
(ปลัดเทศบาล) เอาอย่างนี้ได้ไหมครับ  ขอให้สมาชิกสํารวจและทําเรื่องเข้ามาใหม่ให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณา  

เพราะว่าผมเองก็เพ่ิงมาใหม่ด้วย  แล้วผมจะดูให้ครับ 
  และอีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทราบก็คือเรื่องการศึกษาดูงาน  ที่

ผมเคยบอกว่าจัดงานกีฬาประจําปีเสร็จจะพาไปทัศนศึกษาดูงาน  พอดีดูงบประมาณแล้วไม่พอ 
เนื่องจากเราต้องเอามาจัดทําโครงการให้พ่ีน้องประชาชนก่อน  ก็เลยเอาเป็นว่ารอปีงบประมาณ
ใหม่นะครับ 

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

  เลิกประชุมเวลา  ๑๒.10  น. 

 
                     (ลงชื่อ)     จําลอง  กอยรัมย์     / ผู้จดบันทึก 

                                      (นายจําลอง  กอยรัมย์) 
                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต 
                 ตรวจถูกต้อง   
                                                                                

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


