
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันจันทร์ที่   23   เดือนกรกฎาคม  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 นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล สมาน  อาจยิน  
๕ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  อาญาเมือง  
๖ นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  กรึกรัมย์  
๗ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เชิด  การเพียร  
๘ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล ชัย  กระสุนรัมย์  
๙ นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล วชิราวุฒิ  วาร ี  

๑๐ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล ปราโมทย์  แป้นประโคน  
๑๑ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล นวน  จิรัมย ์  

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาฯ เขต 1 ลา 
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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 ปลัดเทศบาล เดชา  บุตรศรีภักดีกุล  
๗ นางสาวเนตรนภา  กรุมรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข เนตรนภา  กรุมรัมย์  
8 นายปราโมทย์  กึนออย นายช่างโยธา ปราโมทย์  กึนออย  
9 นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ  

10 นางสาวนิตยา  วงษ์สีมา เจ้าพนักงานพัสดุ นิตยา  วงษ์สีมา  
11 นางสาวธัญชิตา  ปัญนะทุภา นักบริหารงานคลัง ธัญชิตา  ปัญนะทุภา  
12 นายสนอง  ค าเปล่ง ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ สนอง  ค าเปล่ง  
13 นายสุบรรณ  เกรัมย์ จ้างเหมาบริการ สุบรรณ  เกรัมย์  
14 นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
15 นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผช.เจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
16 นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
17 นายยงยุทธ  สร้างชาติ  เจ้าพนักงานป้องกันฯ ยงยุทธ  สร้างชาติ  
18 นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อ านวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
19 นายเสกสันต์  สุภนาม ผช.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ เสกสันต์  สุภนาม  
20 นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

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

 -  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ได้อ่านประกาศสภาอ าเภอเมืองบุรีรัมย์    
เรื่อง “เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61”ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕61 
   -  ล าดับต่อไปขอเชิญ  นายประกิจ  เกรัมย์  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้
กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และได้ด าเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2561     
(ประธานสภาเทศบาล)  เพ่ือขออนุมัติสภาเทศบาล  เรื่อง  การขอใช้เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 

พระราชด าริด้านสาธารณสุข   ซ่ึงจะพิจารณาในระเบียบวาระที ่ 3  และในวันนี้ผมมีเรื่องแจ้งให้ 
ทราบอยู่  2  เรื่อง  ดังนี้ 
 1. เรื่อง  การลาประชุมสภาฯ ของสมาชิกสภาฯ  วันนี้มีสมาชิกสภาขออนุญาตลาจ านวน   
1  ท่าน  คือ  ท่านพนม  คิดชนะ  สมาชิกสภาฯ เขต 1 เนื่องจากติดธุระจ าเป็นไม่สามารถเข้า 
ประชุมได้ 
 2. เรื่อง  การแนะน าตัวพนักงานเทศบาลคนใหม่ที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานในองค์กรของเรา   
ขอเชิญครับ 

นายปราโมทย์  กึนออย -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  กระผมนายปราโมทย์  กึนออย 
นายช่างโยธา  ต าแหน่ง   นายช่างโยธาปฏิบตัิการ  โอนย้ายจาก   องค์การบริการส่วนต าบลหนองแวง   อ าเภอ 

บ้านใหม่ชัยพจน์  จังหวัดบุรีรัมย์ มาด ารงต าแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติการ เทศบาลต าบลหลักเขต   
ผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ   และหากมีข้อแนะน าหรือมีอะไรให้รับใช้    กระผมยินดีรับฟังและ 
ขอรับใช้พ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลหลักเขต อย่างเต็มที่ครับ 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา  มีสมาชิกสภาท่านใดจะทักท้วง 
(ประธานสภาเทศบาล) รายงานการประชุมฯ หรือไม่ 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.15 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง    ๑0   เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    1    เสียง 
 
 
 



- 4 - 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องหรือญัตติที่ค้างพิจารณา 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา / เห็นชอบ / อนุมัติ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  เพ่ือให้สภาฯ พิจารณา 
(ประธานสภาเทศบาล) เห็นชอบ  4  ญัตติ  ดังนี้ 

ญัตติที่  1  เรื่อง  การขอใช้เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ    
ด้านสาธารณสุข    ส าหรับรายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจง  ขอเชิญครับ 

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน   ส าหรับเรื่อง    การขอใช้เงิน 
(ปลัดเทศบาล)  อุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ ด้านสาธารณสุข  มีที่มาที่ไปดังนี้ 
    ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 

วันที่  1  ตุลาคม  2560 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งแนวทางการตั้งงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ 
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุน 
โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559  
 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินงาน 
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข   ซึ่งในส่วนของเทศบาลต าบลหลักเขต    ไม่ไดต้ั้งงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน   เพ่ือจัดท าโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ไว้ใน 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงได้พิจารณาโอนเงินงบประมาณ 
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน เป็นจ านวนเงิน  280,000.-บาท  โดยอาศัยอ านาจ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ.  
2541   แก้ไขเพ่ิมเติม   (ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ  26  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
 และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552   
มาตรา  67 ทวิ การจ่ายเงินตามมาตรา  67 (8) และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  

ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้พิจารณาการขอใช้เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ในครั้งนี้ด้วยครับ 

นางสาวเนตรนภา  กรุมรัมย์ - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน   ดิฉันขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
(นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ)  วิธีการด าเนินโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข  ดังนี้ 

1)  ให้คณะกรรมการหมูบ่้านจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เลือกท าโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขโครงการใดบ้าง  โดยให้เลือกท าหมู่บ้านละ  3  โครงการ  ในกรอบวงเงินงบประมาณ  
20,000.- บาท  
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2) กรณีที่หมู่บ้าน  มีความประสงค์ไม่ขอรับงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ  ให้ท า
หนังสือแจ้งเทศบาล  พร้อมแนบมติที่ประชุมว่าไม่ประสงค์ขอรับงบประมาณและให้เหตุผลในการไม่
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว  และขอให้เทศบาลด าเนินโครงการแทน  ทั้งนี้การใช้จ่าย
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

3) เมื่อหมู่บ้านเลือกโครงการได้แล้ว  ให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากเทศบาล  โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยเงิน
อุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

4) ถ้าโครงการผ่านแล้ว  เทศบาลโอนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  เพ่ือให้
ด าเนินการตามโครงการที่เสนอขอ  โดยอาจพิจารณาโอนผ่านบัญชีที่คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่มีอยู่
แล้ว  หรืออาจพิจารณาเปิดบัญชีใหม่ตามที่เห็นสมควร 

5) ในกรณีที่มีหมู่บ้านเสนอขอโครงการเหมือนกัน  อาจพิจารณาด าเนินการบูรณาโครงการ
ร่วมกันได้  แต่ต้องมีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้านให้เป็นมติที่ประชุมว่าโครงการ
ที่เหมือนกัน หมู่บ้านใดจะรับผิดชอบในเรื่องใด  เพ่ือความถูกต้องของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับการขอใช้เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม 
(ประธานสภาเทศบาล) แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขหรือไม่ 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามอีก   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า  เห็นชอบอนุมัตกิารใช้เงินอุดหนุน 
(ประธานสภาเทศบาล) ส าหรับการด าเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข    หรือไม่   ขณะนี้เวลา   

11.25  น.   มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน  ถือว่าครบองค์ 
ประชุม   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มตทิี่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้ใช้เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ   ด้าน 
สาธารณสุข   ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

เห็นชอบให้กันเงิน    10     เสียง 
    ไม่เห็นชอบให้กันเงิน            -       เสียง 
    งดออกเสียง               ๑       เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  ญัตติที่  2  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 
นางสาวธัญชิตา  ปัญนะทุภา  -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ตามที่เทศบาลต าบล 
(นักบริหารงานคลัง) หลักเขต  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมี 

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560 เป็นต้นไปนั้น  โดยในรายละเอียดมีหมวดค่าครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์  ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด   
เพ่ือกลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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 โดยเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้ส่งเอกสารเพ่ือขอความเห็นชอบการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 
จากคณะกรรมการกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
มหาดไทยระดับจังหวัดบุรีรัมย์  และจังหวัดได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบ 
คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดบุรีรัมย์  ครั้งที่ 4/2561 เมื่อ 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 มีมติดังนี้  
   ส าหรับของเทศบาลต าบลหลักเขต  คณะกรรมการฯ เห็นชอบทั้ง  4  รายการ  แต่มี  1   
รายการที่เห็นชอบไม่ครบตามจ านวนที่เสนอ  รายละเอียดดังนี้ 

 (1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล เห็นชอบจ านวน 1 เครื่อง 
 (2) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network เห็นชอบจ านวน 1 เครื่อง 
 (3) เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800 VA เห็นชอบจ านวน 9 เครื่อง  
ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 เห็นชอบตามที่เสนอมาเพียง 1 เครื่อง  

ซ่ึงเป็นเครื่องส าหรับใช้งานระบบแผนที่ภาษี ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม  เนื่องจากเป็น
งานที่ต้องใช้ความสามารถระดับสูงส าหรับการจัดการแฟ้มข้อมูลกราฟฟิกส์  ส าหรับอีก 3 เครื่อง เห็น
ควรให้หน่วยงานทบทวนการจัดหาเนื่องจากเทศบาลได้ชี้แจงการน าไปใช้งานดังนี้  งานด้านการเงิน  
จ านวน 2 เครื่อง และงานด้านธุรการ  บันทึกข้อมูล จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าลักษณะ
ของงานที่น าไปใช้นั้น  ไม่เหมาะสมและคุ้มประโยชน์กับประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหน่วยงาน
ทบทวนการจัดหา โดยที่ประชุมมีมติส าหรับจัดหาที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน ดังนี้  

(1) งานด้านการเงิน จ านวน 2 เครื่อง ๆ ที่เหมาะสมคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน 
ประมวลผล แบบที่ 1 (เกณฑ์กระทรวงดิจิทัล ข้อ 8) ซึ่งเป็นงานค านวณทางด้านคณิตศาสตร์ งาน 
ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ  และ 
 (2) งานธุรการ งานบันทึกข้อมูลทั่วไป จ านวน 1 เครื่อง ๆ ที่เหมาะสมคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับส านักงาน (เกณฑ์กระทรวงดิจิทัล ข้อ 7) 
 และจะมีในส่วนของส านักปลัด   ตามแผนบริหารงานทั่วไป   งานบริหารทั่วไป   งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (สี) ปรากฏในเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561 หน้า 65  ที่ได้ก าหนดรายละเอียดตาม 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2560 เปลี่ยนมาใช้รายละเอียด 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปี 2561 แทน 

ดังนั้น  เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ     
และเพ่ือความเหมาะสมส าหรับการใช้งานในแต่ละด้าน  ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณา  
จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามรายละเอียดตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2561 หน้า 65 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (สี) งบประมาณตั้งไว้  17,000.-บาท และหน้า 70 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 30,000.-บาท  
งบประมาณตั้งไว้ 120,000.- บาท  โดยในส่วนของเทศบัญญัติฯ หน้า  70  จะขอแยกรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงออกเป็น  3  แบบ  ดังนี้  

แผนงานกองคลัง  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  โครงการค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 งบประมาณ
อนุมัติ  120,000.- บาท 
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ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 70 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบังานประมวลผล แบบท่ี 2 
ส าหรับจ่ายเป็นคา่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) จ านวน 4 ชุด ๆ ละ 30,000.-บาท 
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 
หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 3.2 GHz   
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี ้1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ี
มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพตดิตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 
1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 
1 และมีขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  รายละเอียดตาม
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 
2560 ก าหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561-
2564 ข้อ 2 (กองคลัง) 

แบบท่ี 1  ส าหรับงานระบบแผนที่ภาษี 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบังานประมวลผล แบบท่ี 2  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นคา่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  จ านวน  1  
ชุด ๆ ละ 30,000.-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
 - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2561 ก าหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 2 (กองคลัง) 
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 แบบที 2 ส าหรับงานด้านการเงิน 

ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบังานประมวลผล แบบท่ี 1  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นคา่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน  2  ชุด ๆ ละ 22,000.- บาท 
เป็นเงิน 44,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 
core) จ านวน 1 หน่วย มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory 
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเรว็สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.0 GHz 
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคณุลักษณะอยา่งใด
อย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี ้
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มCีontrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2561 ก าหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 2 (กองคลัง) 
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 แบบที 3 ส าหรับงานธุรการ   งานบันทึกข้อมูลทั่วไป 
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบังานส านักงาน  (จอขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000 บาท  
ส าหรับจ่ายเป็นคา่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 16,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 
core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz 
หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่
น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดกีว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อย
กว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มCีontrast Ratio ไม่น้อยกว่า 
600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2561 ก าหนด ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561-2564 ข้อ 2 (กองคลัง) 
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 การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงตามเทศบัญญัติฯ หน้าที่ 65  ดังนี้  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  โครงการค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ (สี)  งบประมาณอนุมัติ  17,000.- บาท 

 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน้า 65 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (สี) 
เครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED  ส ี ราคา 
17,000.- บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, Copier, Scanner และ 
Fax ภายในเครื่อง เดียวกัน  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่นอ้ย
กว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm)  
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสไีม่นอ้ยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได ้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่
กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 250 แผ่น   
รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์ปี 2560 ก าหนด  ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 193 ข้อ 1 (ส านักปลดั) 
 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ (สี) 
เครื่องพิมพ์  Multifunction  ชนิดเลเซอร์  หรือชนิด  LED  สี  
ราคา 17,000 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, Copier, Scanner 
และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 22 หน้าต่อนาที
(ppm) 
- มีความเร็วในการพมิพ์ร่างสไีม่นอ้ยกว่า 22 หน้าต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 192 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า และ สี) ได ้ 
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 
dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ(Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า  
- สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา  
- สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
รายละเอียดตามเกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานครุภณัฑ์ 
คอมพิวเตอร์ปี 2561 ก าหนด  ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564 หน้าที่ 193 ข้อ 1 (ส านักปลัด) 
 

 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  หรือไม่ 
นายวชิราวุฒิ  วารี -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ในเมื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) หรือรูปแบบคอมพิวเตอร์แล้ว  ราคายังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า 
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นางสาวธัญชิตา  ปัญนะทุภา  -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ไม่ได้ซื้อตามราคาเดิม 
(นักบริหารงานคลัง) เนื่องจากเราขอเปลี่ยนแปลงสเป็คลดลง ก็จะซื้อตามราคาต่ าลงมาตามราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์   

ก าหนด  ซึ่งส่วนเงินที่เหลือก็จะตกเป็นเงินสะสมต่อไป   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  อีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามอีก   ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า  เห็นชอบอนุมัตใิห้เปลี่ยนแปลง 
(ประธานสภาเทศบาล) ค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 หรือไม่   ขณะนี้เวลา   

11.40  น.   มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน  ถือว่าครบองค์ 
ประชุม   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

มตทิี่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2561   ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

เห็นชอบให้กันเงิน    10     เสียง 
    ไม่เห็นชอบให้กันเงิน            -       เสียง 
    งดออกเสียง               ๑       เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่  3  เรื่อง  การพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  
(ประธานสภาเทศบาล)   ตามระเบียบระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยวธิีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2541  หมวด 4  การโอนและแก้ไขค าเปลี่ยนแปลงบประมาณ ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณ 
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง    
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น    ล าดับต่อไป    ขอเชิญ 
เจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจง   ขอเชิญครับ 

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน   ส าหรับรายละเอียดการโอนเงิน 
(ปลัดเทศบาล)  งบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  มีดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนเพ่ิม 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านสมสุข หมู่ที่ 11 ช่วงหน้าวัดบ้าน 
ตาแผ้ว (ต่อจากจดุเดมิ) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้าน
สมสุข  หมู่ที่ 11  ช่วงหน้าวัดบ้าน 
ตาแผ้ว  ปฏิบตัิงานตามแบบแปลนของ
เทศบาลต าบลหลักเขตก าหนด  

 
 
 
 
 
 
 

0.- 

 
 
 
 
 
 
 

220,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 

347,900.- 

 
 
 
 
 
-โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เนื่องจากไมไ่ดต้ั้งงบ 
ประมาณไว้ในเทศบัญญตัิ  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61 

 รวมโอนเพ่ิม  220,000.- +   
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ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
ก่อนโอน 

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนลด 
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างและสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่างล้างหน้าเด็กและ
ที่แปรงฟันส าหรับเด็ก) 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมและต่อ
เติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อ่างล้างหน้าเด็ก
และที่แปรงฟันส าหรับเด็ก)   

 
 
 
 
 
 
 

120,000.- 

 
 
 
 
 
 
 

120,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

0.- 

 
 
 
 
 
 
 
- โอนไปตั้งจ่ายตามรายการ
โอนเพิ่ม ล าดับที่ 1 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลหลักเขต 2  
- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักเขต 2 

 
100,000.- 

 
100,000.- 

 
- 

 
0.- 

 
- โอนไปตั้งจ่ายตามรายการ
โอนเพิ่ม ล าดับที่ 1 

 รวมโอนลด  220,000.- -   
 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. 2561  หรือไม ่
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามอีก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า   เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล)   รายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61  ตามท่ีเสนอมาหรือไม่ ขณะนี้เวลา 11.50  น.   มีสมาชิก

สภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   ผมขอมติที่
ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม   -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ได้ 
ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

    เห็นชอบ   10      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -        เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 
นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่  4  เรื่อง  การเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
(ประธานสภาเทศบาล) แผนพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 
นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมมีข้อราชการ 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) ให้สภาเทศบาลพิจารณาเก่ียวกับการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้หมดวาระลง   
ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน 

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   ข้อ  ๘  และข้อ  ๒๘  จ านวนสมาชิกสภาที่ 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   มีจ านวน  ๓  คน  และจ านวนสมาชิกสภาที่เป็นคณะกรรมการ 

 



- 13 - 
 

ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีจ านวน ๓ คน  จึงขอให้สภาเทศบาล    ได้พิจารณาเสนอ
ชื่อสมาชิกท่ีท่านเห็นสมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในล าดับต่อไป 

นายประกิจ  เกรัมย์ ในล าดับแรก  เป็นการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3  คน  โดยให้ที่ประชุมเลือกคนที่ 
(ประธานสภาเทศบาล) หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกคนที่สอง  และที่สาม  ต่อไปตามล าดับ  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อ 

สมาชิกสภาคนหนึ่งที่ตนเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง  ขอเชิญครับ   
นายสมาน  อาจยิน -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ผมขอเสนอ   
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายสุพจน์  อาญาเมือง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก   ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง   นายสุพจน์   อาญาเมือง   เป็นคณะ- 
(ประธานสภาเทศบาล) กรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง  ขณะนี้เวลา  12.00  น.   มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   

อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายสุพจน์   อาญาเมือง   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง   

ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
เห็นชอบ  ๑0      เสียง 

    ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง   
(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญครับ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ผมขอเสนอ   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) นายชัย  กระสุนรัมย์  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก   ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง   นายชัย  กระสุนรัมย์   เป็นคณะ- 
(ประธานสภาเทศบาล) กรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง  ขณะนี้เวลา  12.05  น.   มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   

อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายชัย  กระสุนรัมย์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง   

ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
เห็นชอบ  ๑0      เสียง 

    ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง  

นายประกิจ  เกรัมย์ -  ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม   
(ประธานสภาเทศบาล) ขอเชิญครับ 
นายนวน  จิรัมย์  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน     ผมขอเสนอ   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) นายเชิด  การเพียร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก   ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง   นายเชิด  การเพียร   เป็นคณะ- 
(ประธานสภาเทศบาล) กรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม  ขณะนี้เวลา  12.10  น.   มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   

อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายเชิด  การเพียร   เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม   

ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
เห็นชอบ  ๑0      เสียง 

    ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  ล าดับต่อไป  เป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขอให้สภา 
(ประธานสภาเทศบาล) เทศบาล   ได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ท่านเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยใช้วิธีเลือกเหมือนกับการเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ขอ
เชิญครับ 

นายบุญมี  กรึกรัมย์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ผมขอเสนอ   
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท  รองประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก   ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง   นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท   เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล) คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง  ขณะนี้เวลา  12.15  น.   มีสมาชิก 

สภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   ผมขอมติที่ 
ประชุมด้วยครับ 

มตทิี่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท   เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

เห็นชอบ  ๑0      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
(ประธานสภาเทศบาล) แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง  ขอเชิญครับ        
นายนวน  จิรัมย์   -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ผมขอเสนอ   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๒) ผมขอเสนอ นายประกิจ  เกรัมย์  ประธานสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก   ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง    นายประกิจ  เกรัมย์   เป็นคณะ- 
(ประธานสภาเทศบาล) กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง  ขณะนี้เวลา  12.20  น.    มีสมาชิก 

สภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   ผมขอมติ    
ที่ประชุมด้วยครับ 

มตทิี่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายประกิจ  เกรัมย์   เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สอง  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

เห็นชอบ  ๑0      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
(ประธานสภาเทศบาล) แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม  ขอเชิญครับ        
นายชัย  กระสุนรัมย์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ผมขอเสนอ   
(สมาชิกสภาฯ เขต ๑) ผมขอเสนอ นายจ าลอง  กอยรัมย์  เลขานุการสภาเทศบาล  เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก   ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง    นายจ าลอง  กอยรัมย์   เป็นคณะ- 
(ประธานสภาเทศบาล) กรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม  ขณะนี้เวลา  12.25  น.    มีสมาชิก 

สภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   ผมขอมติ    
ที่ประชุมด้วยครับ 

มตทิี่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายจ าลอง  กอยรัมย์   เป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นคนที่สาม  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

เห็นชอบ  ๑0      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -       เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการติดตาม 
(ประธานสภาเทศบาล) ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
    1. นายสุพจน์  อาญาเมือง 
    2. นายชัย  กระสุนรัมย์ 
    3. นายเชิด  การเพียร 
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
     ๑. นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท   

๒. นายประกิจ  เกรัมย์   
๓. นายจ าลอง  กอยรัมย์  

ซ่ึงจะน าเสนอให้นายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต  ด าเนินการแต่งตั้งฯ  ต่อไป 
 



                ตรวจถูกต้อง 
 
(ลงชื่อ)                               /ตรวจบันทึก 
           (นายประกิจ  เกรัมย์) 
   ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ผมมีข้อสอบถามและ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) เสนอแนะ  อยู่ประมาณ 2 – 3 เรื่อง  ดังนี้ 
    1) เรื่องความสะอาดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยากให้นักการภารโรงท าความสะอาด 

บริเวณศูนย์ฯ เนื่องจากผู้ปกครองที่มารับเด็กเขาบ่นมาว่ามันรก  ก็อยากให้ดูแลในจุดนี้ด้วย 
 2) เรื่อง  หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฉุกเฉิน มีบุคคลภายนอกมานั่งกินเหล้าข้างใน  เรื่องนี้ตัว
ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพเขาแจ้งผมมา  เนื่องจากเขาไม่อยากให้มีคนเข้ามาวุ่นวายเพราะเขาต้องท างาน 
ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปดูแลด้วย 
 3) เรื่อง  อาคารหลังเก่าที่รื้อถอน ผมเห็นรื้อช่วงหลังคาเสร็จเรียบร้อยไปตั้งนานแล้ว  แต่
ช่วงด้านล่างไม่เห็นท าให้เสร็จสักที  อยากให้แจ้งผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ผมขอฝาก
ด้วยครับ 

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน   ส าหรับทั้ง  3  เรื่อง  ที่ท่าน 
(ปลัดเทศบาล)  สมาชิกสภาฯ ได้เสนอมานั้น  ในฐานะผู้บังคับบัญชาผมขอรับผิดชอบเอง 
นายปราโมทย์  แป้นประโคน  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ผมน าเสนอสัก 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) 1 เรื่อง  คือ  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ต าบลของเราส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้ง  ผมจึงอยากเสนอ 

โครงการท าแก้มลิงช่วงที่สาธารณะบ้านโคกประดู่  ตรงชลประทานบ้านโคกเก่า  อันนี้น าเสนอเพ่ือ
ปรึกษาหารือครับ  เผื่ออนาคตสามารถท าได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับ 

นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอสอบถามโครงการ 
(รองนายกเทศมนตรี) คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเขตสมบูรณ์  หมู่ที่  2  ช่วงบ้านนายทองพูนถึงบ้านนายมังกร  ขนาดกว้าง  4   

เมตร  ยาว  58  เมตร  พ้ืนที่มีปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้  จะเปลี่ยนสถานที่ด าเนินการจริงหรือ 
เปล่าครับ    

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ปัญหาโครงการหมู่ที่ 2 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ตอนแรกออกส ารวจ ถนนเดิมมีความกว้าง  3  เมตร  ซึ่งได้คุยกับเจ้าของที่แล้วเขาบอกว่าจะให้ท า 

เป็น  4  เมตร  จึงได้เขียนแบบเป็นกว้าง  4  เมตร  แต่พอจะท าจริงๆ เจ้าของที่กลับไม่ยอมอุทิศ 
ที่ดินให้เหมือนที่คุยกันไว้  อีกข้างหนึ่งให้ที่แต่อีกข้างหนึ่งไม่ให้  มันจึงเกิดปัญหา    ส่วนที่ว่าจะ 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ด าเนินการนั้นไม่จริงครับ ไม่ใช่เปลี่ยนกันได้ง่ายๆ ต้องขอสภาพิจารณาอนุมัติ 
ด้วยนะครับ  ซึ่งถ้าหากไม่ได้ด าเนินโครงการดังกล่าวเงินงบประมาณก็จะตกเป็นเงินสะสม ต่อไป 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  กล่าวปิดประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) เลิกประชุมเวลา  12.40  น.                      

(ลงชื่อ)     จ าลอง  กอยรัมย์      / ผู้จดบันทึก 
                                      (นายจ าลอง  กอยรัมย์)  
                                             เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต                         
                             ประกิจ  เกรัมย์                                      


