
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันพุธที่  15  เดือนสิงหาคม 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  เกรัมย์  
๒ นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท รองประธานสภาเทศบาล ดาวเรือง แพทย์ประสาท  
๓ นายจําลอง  กอยรัมย์ เลขานุการสภาเทศบาล จําลอง  กอยรัมย์  
๔ นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญมี  กรึกรัมย์  
๕ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  อาญาเมือง  
๖ นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  อาจยิน  
๗ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นวน  จิรัมย์  
๘ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัย  กระสุนรัมย์  
๙ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เชิด  การเพียร  

๑๐ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปราโมทย์  แป้นประโคน  
๑๑ นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วชิราวุฒิ  วารี  

     
 
 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ลา 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเสนอ  พาราษฎร์ นายกเทศมนตรี เสนอ  พาราษฎร์  
๒ นายมนตรี  จันทร์จํารัตร รองนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จํารัตร  
๓ นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี สังวาลย์  ชัยสุวรรณ์  
๔ นายรังสิทธิ์  เกรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี รังสิทธิ์  เกรัมย์  
๕ นายจารย์  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จารย์  ชาญประโคน  
๖ นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อํานวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
๗ นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ  
๘ นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาลตําบลหลักเขต เดชา  บุตรศรีภักดีกุล  
๙ นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  

๑๐ นายยงยุทธ  สร้างชาติ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ยงยุทธ  สร้างชาติ  
๑๑ นายเสกสันต์ สุภนาม ผช.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ เสกสันต์  สุภนาม  
๑๒ นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
๑๓ นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผช.เจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
๑๔ นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคคล ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
๑๕ นายสุบรรณ  เกรัมย์ คนสวน สุบรรณ  เกรัมย์  
๑๖ น.ส.อโณทัย  พะวรรัมย์ นักวิชาการศึกษา อโณทัย  พะวรรัมย์  
๑๗ น.ส.เนตรนภา  กรุมรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข เนตรนภา  กรุมรัมย์  
๑๘ นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
๑๙ นายลิขิต  ทรงราศรี พนักงานขับรถยนต์ ลิขิต  ทรงราศรี  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายจําลอง  กอยรัมย์  ตําแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  
ได้กล่าวเชิญ   นายประกิจ  เกรัมย์  ตําแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   -  ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตําบลหลักเขต    
เรื่อง “เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี พ.ศ. ๒๕61” ลงวันที่ 24  กรกฎาคม ๒๕61 
   -  ลําดับต่อไปขอเชิญ  นายประกิจ  เกรัมย์  ตําแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  ได้
กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และได้ดําเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจําปี  พ.ศ. 2561   
(ประธานสภาเทศบาล) เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2562  และมีสมาชิก 

สภาเทศบาลลาประชุมสภาฯ  จํานวน  1  ท่าน  คือ  ท่านพนม  คิดชนะ  สมาชิกสภาเทศบาล  
เขต 1  เนื่องจากไม่สบายไปผ่าตัดมา 

ที่ประชุม   - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61  เมื่อวันที ่  23  กรกฎาคม  2561 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.05 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน   

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

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องหรือญัตติที่ค้างพิจารณา 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/เห็นชอบ/อนุมัต ิ
นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่ ๑  เรื่องพิจารณาในวันนี้คือ  เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบ 
(ประธานสภาเทศบาล) ประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ซึ่งจะต้องพิจารณา ๓ วาระ  คือ วาระท่ี  ๑ ขั้นรับหลักการ  วาระท่ี ๒   

ขั้นแปรญัตติ   และวาระที ่ ๓  ขั้นลงมติ   แต่เนื่องจากเป็นร่างเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับงบประมาณ   
สภาเทศบาลจะพิจารณา  ๓  วาระ  รวดเดียวไม่ได้  
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ดังนั้น  ผมอยากให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน  ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  โดยละเอียดและ
รอบคอบ   เพราะเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะนํางบประมาณมาพัฒนาเทศบาลของเรา 

ลําดับต่อไป  ผมขอเชิญ   นายเสนอ  พาราษฎร์  นายกเทศมนตรีตําบลหลักเขต   ได้กล่าวคํา
แถลงงบประมาณ   และได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62   ขอเชิญครับ 

นายเสนอ  พาราษฎร์  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน บัดนี้ทางคณะ 
(นายกเทศมนตรี)  ผู้บริหาร ของเทศบาลตําบลหลักเขต   ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   ต่อ 

สภาเทศบาลตําบลหลักเขต อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลหลักเขต 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

       1 สถานะการคลัง 
          1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 36,275,832.85 บาท 
 1.1.2 เงินสะสม 8,169,283.57 บาท 
 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 9,979,124.65 บาท 
 1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  จํานวน 14 โครงการ  

         รวม 514,542.00 บาท 
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  จํานวน 16 โครงการ  

         รวม 1,499,446.00 บาท 
    1.2 เงินกู้คงค้าง 0.00 บาท 
2 การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2561  ณ วันที่  7  สิงหาคม  2561 
 (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 31,359,929.57 บาท ประกอบด้วย 
   หมวดภาษีอากร  126,933.37          บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       43,546.40  บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน          110,082.79  บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์       188,130.00  บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  66,685.00  บาท 
    หมวดรายได้จากทุน 0.00 บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร  11,664,147.01  บาท 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป      19,160,405.00 บาท 
   

 
 
 



 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                                 งบเฉพาะการ 

ประเภท.............-..............................กิจการ.................-.......................... 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีรายรับจริง......0.00.....บาท   รายจ่ายจริง....0.00....บาท 
    กู้เงินธนาคาร/กสท.อื่นๆ    จํานวน........0.00.......บาท 
    ยืมเงินสะสมจากเทศบาล    จํานวน........0.00.......บาท 
    กําไรสุทธิ     จํานวน........0.00.......บาท 
    เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ณ  วันที่............-............ จํานวน........0.00.......บาท 
    ทรัพย์จํานํา     จํานวน........0.00.......บาท 

ส่วนรายละเอียดของแต่ละกองขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดแทน  ขอเชิญครับ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขอเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณหรือพนักงานที่เก่ียวข้อง  ได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2562    ขอเชิญครับ 
นายเดชา  บุตศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สําหรับประมาณการ 
(ปลัดเทศบาล)  รายรับ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62   มีดังนี ้   
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 (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  0.00   บาท  

  (3) รายจ่ายจริง จํานวน 12,959,096.57  บาท ประกอบด้วย  
   งบกลาง   3,447,438.30 บาท  
  งบบุคลากร   5,876,681.00  บาท 
  งบดําเนินงาน   1,974,977.27  บาท  
  งบลงทุน   428,000.00  บาท  
  งบรายจ่ายอื่น  0.00  บาท  
  งบเงินอุดหนุน  1,412,000.00 บาท  

       (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  0.00 บาท  
       (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม  จํานวน     0.00  บาท 
       (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  0.00  บาท 
       (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้  จํานวน  0.00 บาท   

          ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น  48,476,141.-  บาท  แยกเป็น 
          รายได้จัดเก็บ    แยกเป็น 

        หมวดภาษีอากร รวม 165,000.- บาท 

  
ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน จ านวน 40,000.- บาท 

    
        ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากคาคว่า
จะเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินไดเ้ท่ากับที่ตั้งรับไว้  

  

  
ภาษีบ ารุงท้องท่ี จ านวน 120,000.- บาท 

    
       ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาด
ว่าจะจัดเก็บภาษีบํารุงท้องทีไ่ดเ้ท่ากับที่ตั้งรับไว้  

  

  
ภาษีป้าย จ านวน 4,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บภาษีป้ายไดน้้อยลง 
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อากรการฆ่าสัตว์ 

จ านวน 1,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาได้รับภาษีจัดสรรอื่นๆ  เท่ากับท่ีตั้งรับไว้ 

  

        หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 300,000.- บาท 

  
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 5,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บได้เท่ากับที่ตั้งรับไว้  

  
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จ านวน 1,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาจัดเก็บได้มากกว่าที่ตั้งรับไว้ 

  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จ านวน 5,000.-  บาท 

    
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้เพ่ิมขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จ านวน 2,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม
อาคารได้น้อยลง 

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จ านวน 1,000.-  บาท 

    
          ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาจัดเก็บได้เท่ากับที่ตั้งรับไว้ 

  

  
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ จ านวน 43,000.-  บาท 

    
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนได้
มากกว่าที่ตั้งรับไว้ 

  

  
ค่าปรับการผิดสัญญา จ านวน 200,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาจัดเก็บไดเ้ท่ากับที่ตั้งรับไว้ 

  

  
ค่าใบอนุญาตรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จ านวน 15,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก
คาดว่าจะจัดเก็บใบอนุญาตพนันจัดเก็บกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอยได้เพ่ิมข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา 

  

  
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

จ านวน 25,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาจัดเก็บค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าที่ตั้งรับไว้ 

  

  
    



         - 7 - 
 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาจัดเก็บได้มากกว่าที่ตั้งรับไว้ 
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

 
 

จ านวน 
 
 

จ านวน 

 
 

1,000.- 
 
 

2,000.- 

 
 
บาท 
 
 
บาท 

    
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาจัดเก็บได้มากกว่าที่ตั้งรับไว้ 

  

        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 250,000.- บาท 

  
ดอกเบี้ยเงินฝาก จ านวน 250,000.- บาท 

  
 

          ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก
คาดว่าจะได้รับค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารได้เท่ากับปีที่
ผ่านมา 

  

         หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 250,000.- บาท 

  
เงินช่วยเหลือจากการประปา จ านวน 250,000.-  บาท 

  
  

       ประมาณการไว้ตํากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากคาด
ว่าจะเก็บค่าน้ําประปาและค่าเช่ามาตรวัดไดน้้อยลง 

  

       หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 251,000.- บาท 

  
ค่าขายแบบแปลน จ านวน 100,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาจัดเก็บค่าขายแบบแปลนน้อยกว่าที่ตั้งรับไว้ 

  

  
ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง จ านวน      1,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาจัดเก็บได้เท่ากับที่ตั้งรับไว้ 

  

  
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ จ านวน 150,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมามีรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ เท่ากับที่ตั้งรับไว้ 

  

          รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แยกเป็น 

       หมวดภาษีจัดสรร รวม 21,920,000.- บาท 

  
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน 
 

จ านวน 250,000.- บาท 

  
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาจัดเก็บได้มากกว่าที่ตั้งรับไว้ 

   

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 10,000,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาได้รับภาษีมูลค่าเพ่ิม พรบ. กําหนดแผนฯ 
น้อยกว่าที่ตั้งรับไว้ 

 
  

  
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ จ านวน 3,500,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปีที่
ผ่านมาได้รับภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 น้อยกว่าที่ตั้งรับไว้ 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                - ลําดับต่อไป  เป็นรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2562  
     รายละเอียดมีดังนี้ 
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ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

 
 

จ านวน 

 
 

100,000.- 

 
 
บาท 

    
         ประมาณการไว้สูงกว่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
ปีที่ผ่านมาได้รับภาษีธุรกิจเฉพาะมากกว่าที่ตั้งรับไว้ 

  

  
ภาษีสุรา จ านวน 1,500,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้ตํ่ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาได้รับภาษีสุราได้น้อยกว่าที่ตั้งรับไว้  

  

  
ภาษีสรรพสามิต จ านวน 6,000,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาได้รับภาษีสรรพสามิตมากกว่าที่ตั้งรับไว้ 

  

  
ค่าภาคหลวงแร่ จ านวน 70,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาได้รับค่าภาคหลวงแร่มากกว่าที่ตั้งรับไว้ 

  

  
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จ านวน 100,000.- บาท 

    
          ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีที่
ผ่านมาได้รับภาษีภาคหลวงปิโตรเลียมเท่ากับที่ตั้งรับไว้  

  

  
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 

 
จ านวน 

 
400,000.- 

  
บาท 

    
          ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากปี
ที่ผ่านมาได้รับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ
กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินมากกว่าที่ตั้งรับไว้   

  

         รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    แยกเป็น 

       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 25,340,141.- บาท 

  
เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

จ านวน 25,340,141.-  บาท 

    

          ประมาณการไว้สูงกว่าสถิติรับจริงในปีที่ผ่านมา 
 
รวมประมาณการรายรับท้ังสิ้น  48,476,141.- บาท 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  ลําดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน  ได้อภิปรายความคิดเห็นหรือสอบถาม 
(ประธานสภาเทศบาล) ข้อสงสัย เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ ๒๕62  ขอเชิญครับ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมมีข้อสงสัยและ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ขอสอบถามรายละเอียดในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  อยู่ 3 – 4 เรื่อง  ดังนี้ 
   1. โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลหลักเขต   ไม่เห็นมีในรายละเอียด   

ตกหล่นหรือว่าไม่ได้ตั้งไว้ 
   2. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต  บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ไม่ทราบว่าจะ 

ก่อสร้างตรงไหนครับ 
3. โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์  ไม่ทราบว่าจะก่อสร้างตรงไหน  หากถ้าก่อสร้าง

บริเวณด้านหน้าสํานักงาน  ผมไม่เห็นด้วยเนื่องจากจะบดบังป้ายและสํานักงาน  ดูแล้วไม่เหมาะสม
ครับ อยากให้ระบุสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน 

   4. โครงการศึกษาดูงาน  ก็ไม่มีเหมือนกันไม่ทราบว่าตกหล่นหรือไม่ได้ตั้งไว้ครับ 
นายเดชา  บุตศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผมขอชี้แจง  2  เรื่อง 
(ปลัดเทศบาล)   ดังนี้ 
   1. โครงการเงินอุดหนุนโรงเรียนนั้น  ไม่ได้ตั้งไว้เนื่องจากตอนผมอยู่เทศบาลปราสาท  โดน  

สตง. เรียกเงินคืน  เพราะเขามองว่ามันซ้ําซ้อน โรงเรียนเขาก็มีงบของเขาอยู่แล้ว 
 2. โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีต จะก่อสร้างข้างศูนย์กู้ชีพ ฝั่งทิศเหนือ  ติดกับ 
สระน้ํา หมู่ที่ 10 

นายประกิจ  เกรัมย์ - โครงการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ท่านใดจะชี้แจง  เชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายเสนอ  พาราษฎร์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  สําหรับสถานที ่
(นายกเทศมนตรี)  ก่อสร้าง โดมเอนกประสงค์  จะก่อสร้างบริเวณศาลากลางหมู่บ้านหนองสมบูรณ์  หมู่ที่ 10 เพราะจะ 

ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอสอบถาม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) โครงการหน้า  44  จํานวน  2  โครงการ  ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างกองอํานวยการสนามกีฬาเทศบาลตําบลหลักเขต   
ตั้งไว้  300,000.-บาท  มีห้องน้ําด้วยหรือเปล่า 
 2. โครงการก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตําบลหลักเขต  จะก่อสร้างบริเวณไหน 

นายเดชา  บุตศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สําหรับโครงการ 
(ปลัดเทศบาล)   โครงการก่อสร้างอํานวยการสนามกีฬาเทศบาลตําบลหลักเขต  เป็นการก่อสร้างแบบเป็นจั่วและ 

มีมุขยื่นออกมา  ไม่มีห้องน้ําครับ  ส่วนโครงการก่อสร้างห้องประชุมเทศบาลตําบลหลักเขต  ก็จะ 
ก่อสร้างบริเวณด้านข้างอาคารสํานักงานครับ        

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําป ี
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  อีกหรือไม ่  
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
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นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก   ผมขอมติที่ประชุมในขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เลยนะครับ  ขณะนี้เวลา  11.15 น.   

มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม     
ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2562  ด้วย 
คะแนนเสียง  ดังนี้ 

    เห็นชอบ    10    เสียง 
   ไม่เห็นชอบ -       เสียง 
   งดออกเสียง 1      เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  สําหรับในวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ  ที่ประชุมต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมา  ซึ่งกําหนดให้ 
(ประธานสภาเทศบาล) มีได้ไม่น้อยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่เกิน  ๗  คน     ซึ่งก่อนจะเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ผมขอให้ที่

ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า  เราจะกําหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติจํานวนกี่คน  ขอเชิญครับ  
นายสมาน  อาจยิน -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมขอเสนอให้กําหนด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) จํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  ๓  คน 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  3  คน 
(ประธานสภาเทศบาล) ตามที่ท่านสมาน  อาจยิน  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา 

สําหรับวิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน    ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้ รับรอง  โดยให้ที่ประชุมเลือกคนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกคนที่สอง  และที่สาม  ต่อไป
ตามลําดับ  ตอนนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน  ถือว่าครบ
องค์ประชุม   และลําดับต่อไป  ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาคนหนึ่งที่ตน
เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง  ขอเชิญครับ   

นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) นายชัย  กระสุนรัมย์  สมาชิกสภาฯ เขต 1  มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายสุพจน์  อาญาเมือง  สมาชิกสภาฯ เขต 2  
๒) นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี  
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายชัย  กระสุนรัมย์  เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาเทศบาล) แปรญัตติคนที่หนึ่ง   ตามที่ท่านปราโมทย์  แป้นประโคน  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เสนอมา 

ลําดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่สอง  ขอเชิญครับ 
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นายชัย  กระสุนรัมย์   -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) นายสุพจน์  อาญาเมือง   สมาชิกสภาฯ เขต  2  มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายนวน  จิรัมย์   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
๒. นายวชิราวุฒิ  วารี  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายสุพจน์  อาญาเมือง   เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล) คณะกรรมการแปรญัตติคนที่สอง   ตามที่ท่านชัย  กระสุนรัมย์  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เสนอมา 

ลําดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่สาม  ขอเชิญครับ  

นายเชิด  การเพียร -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายนวน  จิรัมย์   สมาชิกสภาฯ  เขต 2  มีสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายปราโมทย์  แป้นประโคน   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
๒) นายบุญมี  กรึกรัมย์    สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายนวน  จิรัมย์   เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาเทศบาล) แปรญัตติคนที่สาม  ตามที่ท่านเชิด  การเพียร  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เสนอมา 

สรุปรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง  ๓  ท่าน  มีดังนี้ 
    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๑  นายชัย  กระสุนรัมย์    สมาชิกสภาฯ เขต 1 

 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๒  นายสุพจน์  อาญาเมือง   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๓  นายนวน  จิรัมย์      สมาชิกสภาฯ เขต 2 

และหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้เชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติทั้ง  3  ท่าน  ประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ     

ลําดับต่อไป  ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับญัตติการกําหนด
ระยะเวลาการยื่นคําแปรญัตติให้ที่ประชุมได้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน  ขอเชิญครับ 

นายจําลอง  กอยรัมย์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ตามระเบียบ 
(เลขานุการสภาฯ)  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554    ข้อ 49   ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว    ถ้าจะต้องส่งให้ 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา    ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อ 
คณะกรรมการแปรญัตติด้วย  
 ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็น
หนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดี่ยวกับการเสนอญัตติ   
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 และข้อ  45  วรรคสาม  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระที่สองให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่
สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น   

นายประกิจ  เกรัมย์ -  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็ได้รับทราบระเบียบข้อกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอให้ที่ประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  2562    

ขอเชิญครับ 
มติที่ประชุม -  เห็นชอบให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี 
   งบประมาณ 2562  ดังนี้ 

วันที่  16  สิงหาคม  2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
วันที่  17  สิงหาคม  2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
วันที่  18  สิงหาคม  2561  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลหลักเขต  อําเภอเมือบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  แห่งนี้ 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  เนื่องจากว่าวันที่  18  สิงหาคม  2561  ตรงกับวันเสาร์  ให้เลขานุการสภาฯ แจ้งเจ้าหน้าที่มาเปิด 
(ประธานสภาเทศบาล) สํานักงานด้วย  และผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งในวันศุกร์ที ่ 24  เดือนสิงหาคม  ๒๕61    
 ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป   เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจําปี

งบประมาณ    พ.ศ. ๒๕62  ในวาระที่ ๒  และวาระที่  ๓  ต่อไป  ส่วนสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์
จะยื่นคําแปรญัตติ  ขอให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามวัน/เวลา/สถานที่  ที่กําหนดครับ 

นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่ 2  เรื่องการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
(ประธานสภาเทศบาล) ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

ข้อ 105  ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104  สภาท้องถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลอ่ืนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ  ตามความจําเป็นแก่
กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  (2)  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  มีหน้าที่พิจารณา
รายละเอียดรายงานการประชุมและในกิจการของสภา   ซึ่งกําหนดให้มีได้ไม่น้อยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่
เกิน  ๗  คน  เหมือนกับคณะกรรมการแปรญัตติ     ซึ่งก่อนจะเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม   ผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า    เราจะกําหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน
กี่คน  ขอเชิญครับ  

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมขอเสนอให้กําหนด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) จํานวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จํานวน  ๓  คน 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจํานวน  3  คน 
(ประธานสภาเทศบาล) ตามที่ท่านสุพจน์  อาญาเมือง  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา สําหรับวิธีการเลือกคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมนั้น  ให้ใช้วิธีเดียวกันกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามที่ได้ชี้แจง
รายละเอียดไปแล้ว 

ตอนนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน  ถือว่าครบ
องค์ประชุม   และลําดับต่อไป  ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาคนหนึ่งที่ตน
เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่ง  ขอเชิญครับ  
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นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายวชิราวุฒิ  วารี  สมาชิกสภาฯ เขต 1  มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายชัย  กระสุนรัมย์  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
๒) นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี  
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายวชิราวุฒิ  วารี  เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาเทศบาล) ตรวจรายงานการประชุมคนที่หนึ่ง   ตามที่ท่านสุพจน์ อาญาเมือง  สมาชิกสภาฯ เขต 1  เสนอมา 

ลําดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมคนที่สอง  ขอเชิญครับ 

นายเชิด  การเพียร -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) นายสมาน  อาจยิน   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
นายสมาน  อาจยิน -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอถอนตัวครับ   
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) 
นายบุญมี  กรึกรัมย์   -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายเชิด  การเพียร   สมาชิกสภาฯ เขต  1  มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายสุพจน์  อาญาเมือง   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
๒. นายสมาน  อาจยิน  สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สองอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายเชิด  การเพียร   เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาเทศบาล) ตรวจรายงานการประชุมคนที่สอง   ตามที่ท่านบุญมี  กรึกรัมย์  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา 

ลําดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมคนที่สาม  ขอเชิญครับ  

นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) นายปราโมทย์  แป้นประโคน   สมาชิกสภาฯ  เขต 1  มีสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายวชิราวุฒิ  วารี   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
๒) นายเชิด  การเพียร    สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่สามอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายปราโมทย์  แป้นประโคน   เป็น 
(ประธานสภาเทศบาล) คณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุมคนที่สาม  ตามที่ท่านดาวเรือง  แพทย์ประสาท  สมาชิก

สภาฯ เขต 1  เสนอมา 
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สรุปรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง  ๓  ท่าน  มีดังนี้ 
   - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  ๑  นายวชิราวุฒิ  วารี   สมาชิกสภาฯ เขต 1 

- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  ๒  นายเชิด  การเพียร   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
- คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่  ๓ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาฯ เขต 1 

และหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้เชิญคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมทั้ง  3  ท่าน  ประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ  

ระเบียบวาระที ่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายวชิราวุฒิ  วารี -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอสอบถาม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) สัก  3  เรื่อง  ดังนี้ 
    1. เรื่อง  พนักงานเทศบาลที่เขายืมตัวไปช่วยราชการ  ผมอยากให้เอาตัวกลับคืน เนื่องจาก 

เทศบาลเป็นผู้จ่ายเงินเดือน  อยากให้ช่วยงานของเทศบาลเรามากกว่า   ตัวอย่างเช่น   นายวีระศักดิ์   
บัวผัน   ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 2. เรื่อง  การรื้อถอนอาคารหลังเก่า  ผมเห็นดําเนินการรื้อถอนตั้งนานแล้ว แต่ตอนนี้ยังเก็บ 
และเคลียร์พื้นที่ยังไม่เรียบร้อย  ขอให้แจ้งผู้รับผิดชอบให้ดําเนินการให้เรียบร้อยด้วยครับ 
 3. เรื่อง  กู้ชีพเทศบาล  อยากให้เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จัดฝึกอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ 
รายเก่าหรือหากู้ชีพรายใหม่ที่มีจิตอาสามาแทนที่กู้ชีพรายเก่าที่อายุมากแล้ว  อยากได้กู้ชีพหนุ่มๆ  
กระฉับกระเฉง  และต้องพร้อมออกปฏิบัติงานตลอด  24 ชั่วโมง  เพราะที่ผ่านมาเวลามีเหตุหลายครั้ง 
แล้ว  ที่กู้ชีพจะออกเหตุล่าช้าและขาดความกระตือรือร้น  เป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียได้   

นายมนตรี  จันทร์จํารัตร -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอชี้แจงเรื่องการรื้อ 
(รองนายกเทศมนตรี) ถอนอาคารหลังเก่าที่ยังไม่เรียบร้อยนั้น  ผมจะแจ้งให้กับผู้รับผิดชอบเร่งดําเนินการให้เรียบร้อย 

โดยด่วนเลยครับ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่องกู้ชีพผมพูดมา 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) หลายครั้งแล้ว  เกี่ยวกับการออกเหตุล่าช้า  และเวลามีเหตุไม่ต้องรอให้โรงพยาบาลแจ้ง  ถ้าเรารู้หรือมี 

คนแจ้งเราโดยตรงก็ออกเหตุได้เลย  แล้วประสานกับทางโรงพยาบาลว่ามีเหตุนั้นเหตุนี้  รวมถึงการแต่ง 
กายของเจ้าหน้าที่กู้ชีพเวลาออกเหตุด้วย  ขอฝากเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ดูแลเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของกู้ชีพให้ถูกต้อง  และรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์  เพราะเป็นเรื่องของความเป็นความตาย 

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  สําหรับเรื่องเจ้าหน้าที ่
(ปลัดเทศบาล)  ไปช่วยงานราชการนั้น  มันจะมีระยะเวลาในการยืม  แต่ถ้าหากหมดระยะเวลายืมตัวเมื่อไหร่  ผมจะให้ 

มาปฏิบัติงานในเทศบาลของเราตามเดิมครับ 
นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ส่วนเรื่องกู้ชีพ 
(รองนายกเทศมนตรี) ผมจะรับเรื่องไว้นําเสนอคณะผู้บริหารเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  พิจารณาหาแนวทางแก้ไข 

ปัญหาต่อไปครับ 
นายปราโมทย์  แป้นประโคน  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมอยากทราบว่า 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) งบซ่อมแซมที่ผมทําเรื่องมาไปถึงไหนแล้ว  ไม่เห็นได้ดําเนินการสักที  เงียบไปเลย 
 
 



 
- 68 - 

 
นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่องงบซ่อมแซม 
(ปลัดเทศบาล)  เดี๋ยวผมจะดูให้ครับ 
นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ก็จะรับเรื่องไว้ 
(รองนายกเทศมนตรี) นําเสนอคณะผู้บริหารเทศบาล  ปลัดเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  และจะชี้แจงในคราวประชุม 

ครั้งต่อไปครับ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ - กล่าวปิดประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
  เลิกประชุมเวลา  12.30  น. 
 
 

                     (ลงชื่อ)        จําลอง  กอยรัมย์         / ผู้จดบันทึก 
                                      (นายจําลอง  กอยรัมย์) 
                 ตรวจถูกต้อง                     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต 
                        
   (ลงชื่อ)     ประกิจ  เกรัมย์      / ตรวจบันทึก                            
             (นายประกิจ  เกรัมย์) 
     ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  
 
 


