
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที ่ 2   ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 

วันศุกร์ที ่  21   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63   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 นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พนม  คิดชนะ  
๕ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เชิด  การเพียร  
๖ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  อาญาเมือง  
๗ นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  อาจยิน  
๘ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปราโมทย์  แป้นประโคน  
๙ นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วชิราวุฒิ  วาร ี  

๑๐ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัย  กระสุนรัมย์  
๑๑ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นวน  จิรัมย ์  

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชาด 
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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 นายพงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาลต าบลหลักเขต พงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล  
๗ นางสุวรรณีย์  อินทา ผู้อ านวยการกองการศึกษา สุวรรณีย์  อินทา  
๘ นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ  
๙ นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  

10 นายเสกสันต์ สุภนาม ผช.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ เสกสันต์  สุภนาม  
11 นายสนอง  ค าเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนอง  ค าเปล่ง  
12 นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผช.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
13 นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
14 นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยากรบุคคล ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
15 นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผช.นักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
16 นายสุบรรณ  เกรัมย์ คนสวน สุบรรณ  เกรัมย์  
17 นายปราโมทย์  กึนออย นายช่างโยธา ปราโมทย์  กึนออย  
18 นายลิขิต  ทรงราศรี พนักงานขับรถยนต์ ลิขิต  ทรงราศรี  
19 นายวินัย   แก้วอรสาร เจ้าพนักงานป้องกันฯ วินัย   แก้วอรสาร  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายจ าลอง  กอยรัมย์  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ได้กล่าว
เชิญ  นายประกิจ  เกรัมย์  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต    ได้กล่าวเปิดประชุม    และได้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้มีสมาชิกสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ. 2562  เพื่อพิจารณาร่าง   
(ประธานสภาเทศบาล) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2563  ในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ   

และวาระที่  3  ขั้น  ลงมติ ซึ่งจะด าเนินการพิจาณาในระเบียบวาระถัดไป  และก็เรื่องการแบ่งเขต 
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล รายละเอียดดังนี้ 
 ด้วยส านักงานการเลือกตั้ง  ได้มีมติก าหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัด 
บุรีรัมย์  จ านวน  62  แห่ง  ซึ่งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงนามในประกาศการแบ่ง 
เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์เรียบร้อยแล้ว 
 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  จึงขอส่งส าเนาประกาศ 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  การแบ่งเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์
มายังท่าน  โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ท่ีเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดบุรีรัมย์ htts://www.ect.go.th/buriram / หัวข้อ “ประกาศแบ่งเขตเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์”  
 รายละเอียดเขตเลือกตั้งได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.10 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   

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

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
   -  ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
4.1 การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ   เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     ประจ าปี 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวาระท่ี  2  ขั้นแปรญัตติ   ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ  ไดแ้จ้งมติ 

การประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64  เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่  2/2563  เมื่อวันที่ 19   สิงหาคม ๒๕63 
แล้วนั้น  ผมขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ 2564  ได้กล่าวชี้แจงต่อสภาเทศบาลอีกทีหนึ่ง  ขอเชิญครับ 

นายชัย  กระสุนรัมย์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผมในฐานะประธาน 
(ประธาน ค.กก.แปรญัตติ)  คณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   2564   

ได้มาปฏิบัติหน้าที่รับค าแปรญัตติ  เมื่อวันที่  15 – 17   สิงหาคม  2563  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 
16.30 น. ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นแบบขอแปรญัตติแต่อย่างใด   คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงได้ร่วมกัน
พิจารณาโดยละเอียด  และมีมติให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข รายละเอียดตามเอกสารฯ แจ้ง
ให้กับสภาเทศบาลแล้วครับ 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  ตามท่ีท่านชัย  กระสุนรัมย์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น  ไม่มีสมาชิกสภาฯ  

ยื่นแบบขอแปรญัตติฯ แต่อย่างใด จึงถือว่าร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ประกอบกับเมื่อไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕64  ในวาระนีจ้ึงไม่ต้องมีการแปรญัตติแต่อย่างใด  

ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง  การลงมติ 
นายประกิจ  เกรัมย์ ล าดับต่อไป  เป็นการพิจารณาในวาระที่  ๓  ขั้นลงมติ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
(ประธานสภาเทศบาล) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ขณะนี้เวลา  10.30 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   

อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน    ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕64  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
เห็นชอบ         ๑0    เสียง 

 ไม่เห็นชอบ -      เสียง 
งดออกเสียง   ๑     เสียง 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  เทศบาลต าบลหลักเขต  จะได้น าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ   
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. ๒๕64  เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาอนุมัติ  และลงนามประกาศใช้  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
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นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่องอาหารว่างของ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นักกีฬาตั้งแต่ปี 2562  อยากให้ท าหนังสือชี้แจงกับท่านผู้น าชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้าน เขาจะได้เข้าใจ   

เพราะว่าเขาก็ถามผมมาผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่องของงบกลาง   
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ผมอยากให้ทางกองช่างได้ออกส ารวจทุกหมู่บ้าน  หากมีถนนช ารุดหรือเสียหายก็อยากให้ด าเนินการ 
   ซ่อมแซมทุกหมู่บ้านเลย  เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน   
นายนวน  จิรัมย์  -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอสอบถามโครงการ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ที่ 6  ไม่ทราบว่าด าเนินการจุดไหน 
นายวชิราวุฒ  วารี -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่องถนนลาดยางสาย 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) บ้านหนองปรือ – บ้านสะเดา  ช่วงต าบลหลักเขต  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อหลายจุด  อยากให้ทาง 

เทศบาลประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ให้มาด าเนินการแก้ไขด่วนด้วย  
เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา  หรือหากทางเทศบาลมีงบประมาณก็ซ่อมแซมให้ด้วย 

นายพงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมจะให้ทางช่าง 
(ปลัดเทศบาล)  ด าเนินการส ารวจเพ่ือของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  มาด าเนินการซ่อมแซม 

ตามจุดที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ตลอดทั้งสายไปเลยครับ 
นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่องซ่อมแซมถนน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ลาดยางผมเห็นด้วยครับ  ซ่อมแซมให้ตลอดสายไปเลย  และก็เรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้าน 

เขตสมบูรณ์  หมู่ที่ 12  ยังไม่ได้ด าเนินการ  ของให้ทางผู้บริหารช่วยดูให้ด้วยครับ 
นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท   -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่องงบซ่อมแซม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ผมว่าถ้าออกส ารวจแล้วให้รีบด าเนินการเลยครับ ไม่ใช่ส ารวจแล้วก็เฉยๆ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ส าหรับเรื่องทุกเรื่อง   
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ทุกอย่างที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  ก็ฝากทางฝ่ายผู้บริหารช่วยกันดูแลด้วยครับ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีกผมขอปิดประชุมครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  

เลิกประชุมเวลา  ๑1.2๐  น. 
                     (ลงชื่อ)                                / ผู้จดบันทึก 

                                      (นายจ าลอง  กอยรัมย์) 
                                    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต 
 
                       ตรวจถูกต้อง       

       (ลงชื่อ)                               / ตรวจบันทึก                            
                (นายประกิจ  เกรัมย์) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  


