
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที ่ 2   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 

วันอังคารที่   24   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  เกรัมย ์  
๒ นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท รองประธานสภาเทศบาล ดาวเรือง  แพทย์ประสาท  
๓ นายจําลอง  กอยรัมย์ เลขานุการสภาเทศบาล จําลอง  กอยรัมย์  
๔ นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล วชิราวุฒิ  วาร ี  
๕ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล สุพจน์  อาญาเมือง  
๖ นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล สมาน  อาจยิน  
๗ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล ปราโมทย์  แป้นประโคน  
๘ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เชิด  การเพียร  
๙ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล นวน  จิรัมย ์  

๑๐ นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  กรึกรัมย์  
๑๑ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล ชัย  กระสุนรัมย์  

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  

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

ที ่ 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 ปลัดเทศบาลตําบลหลักเขต เดชา  บุตรศรีภักดีกุล  
๖ นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคคล ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
๗ นายลิขิต  ทรงราศรี พนักงานขับรถยนต์ ลิขิต  ทรงราศรี  
๘ นายปราโมทย์  กึนออย นายช่างโยธา ปราโมทย์  กึนออย  
๙ นายสนอง  คําเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนอง  คําเปล่ง  

10 นายคมศักดิ์  พานทอง เจ้าพนักงานป้องกันฯ คมศักดิ์  พานทอง  
11 นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
12 นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
13 นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
14 นายยงยุทธ  สร้างชาติ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ยงยุทธ  สร้างชาติ  
15 นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
16 นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
17 นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ  
18 นายเสกสันต์ สุภนาม ผช.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ เสกสันต์  สุภนาม  
19 นายสุบรรณ  เกรัมย์ คนสวน สุบรรณ  เกรัมย์  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจําลอง  กอยรัมย์  ตําแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต ได้กล่าว
เชิญ  นายประกิจ  เกรัมย์  ตําแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต    ได้กล่าวเปิดประชุม    และได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้มีสมาชิกสภาฯ ลาประชุมสภาฯ  จํานวน  1  ท่าน  คือ  ท่าน สท.พนม  คิดชนะ   
(ประธานสภาเทศบาล) เนื่องจากไม่สบายไปผ่าตัดมา จึงไม่สามารถเข้าประชุมสภาฯ ได้  
ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.10 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน   

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

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง  การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ   เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     ประจําปี 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณ พ.ศ. 2562  ในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ   ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดแ้จ้งมติ 

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕62 เมื่อคราวประชุมวันที่ 20 สิงหาคม ๒๕61 แล้วนั้น  ซึ่งตามรายงานของคณะกรรมการ
แปรญัตติ  แจ้งว่า  ไม่มผีู้ยื่นแบบขอแปรญัตติแต่อย่างใด   คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงได้ร่วมกัน
พิจารณาโดยละเอียด  และมีมติให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข จึงถือว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย   ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ประกอบกับเมื่อไม่มผีู้ใดยื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  ในวาระนีจ้ึงไม่ต้องมีการแปรญัตติแต่อย่างใด  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง  การลงมติ 
นายประกิจ  เกรัมย์ ลําดับต่อไป  เป็นการพิจารณาในวาระที่  ๓  ขั้นลงมติ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
(ประธานสภาเทศบาล) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ขณะนี้เวลา  10.30 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหลักเขต   

อยู่ในที่ประชุม  จํานวน  11  คน    ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕62  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
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เห็นชอบ         ๑0    เสียง 
 ไม่เห็นชอบ -      เสียง 

งดออกเสียง   ๑     เสียง 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เทศบาลตําบลหลักเขต  จะได้นําเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ   
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. ๒๕62  เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาอนุมัติ  และลงนามประกาศใช้  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมอยากสอบถาม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) และเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการที่ผ่านเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 2562   

ไปแล้วนั้น  ผมอยากให้คณะผู้บริหารพิจารณาให้ดีๆ  อย่างโครงการก่อสร้างกองอํานวยการ  ซึ่งถ้า
เป็นไปได้ผมอยากได้ตรงข้าง รพ.สต.บ้านปริงเปน  เพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางและใกล้กับสํานักงาน
เทศบาลด้วย 
 อีกเรื่องคือ  งบซ่อมแซมต่างๆ  ไม่ทราบว่ามีเหลือเท่าไหร่  เพราะว่าผมทําหนังสือแจ้งพร้อม
รายชื่อผู้ได้ความเดือดร้อนด้วย  มานานแล้วหายเงียบเลย  อยากให้ติดตามด้วย   

นายเดชา  บุตรศรีภักดีกุล - เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  สําหรับที่ตรงข้าง  
(ปลัดเทศบาล)  รพ.สต.บ้านปริงเปน  ผมได้สอบถามแล้วเป็นที่ของราชพัสดุซึ่งโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารเป็นผู้ดูแล 
   ถ้าเราจะขอใช้ต้องทําหนังสือขอกรมธนารักษ์  และเราก็ไม่อยากไปก่อสร้างเพราะหากทําไปแล้วเกิด 

เขาต้องการใช้ที่ดิน  เราก็เสียเปล่า  ส่วนเรื่องงบซ่อมแซม  ตอนนี้มีเงินเหลือประมาณไม่ถึงแสน  เดี๋ยว 
ผมจะเช็คดูอีกทีหนึ่ง  สําหรับโครงการซ่อมแซมที่ท่านได้เสนอมานั้น ผมจะดูให้เพราะตอนนี้ก็ทําให้กับ 
หมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 10  ที่ทางผู้ใหญ่บ้านได้เสนอเข้ามา 

นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอสอบถามเรื่อง 
(รองนายกเทศมนตรี) น้ําท่วมหน้าโรงเรียนบ้านหลักเขต  ขอให้เจ้าหน้าที่ออกสํารวจซ่อมแซมด้วย  เพราะเด็กนักเรียนและผู้ 

ที่เข้าติดต่อราชการกับทางโรงเรียนไม่สะดวกและเดือดร้อน 
นายมนตรี  จันทร์จํารัตร -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ให้ทางโรงเรียน   
(รองนายกเทศมนตรี) หรือผู้ใหญ่บ้านทําหนังสือแจ้งมา  ทางเทศบาลจะได้ออกสํารวจและประมาณการต่อไป 
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นายวชิราวุฒิ  วารี -  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  สําหรับโครงการ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ 2562  ขอให้ทางคณะผู้บริหารนําไปใช้ 

พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด  เพ่ือประชาชนชาวตําบลหลักเขตของเรา  ต่อไป 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  กล่าวปิดประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

เลิกประชุมเวลา  ๑1.3๐  น. 
 
 

                     (ลงชื่อ)     จําลอง  กอยรัมย์       / ผู้จดบันทึก 
                                      (นายจําลอง  กอยรัมย์) 
                                    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลหลักเขต 
 
 
 
                       ตรวจถูกต้อง       

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


