
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕63 

วันพฤหัสบดีที่   29   เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63   เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหลักเขต 

------------------------- 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายประกิจ  เกรัมย์ ประธานสภาเทศบาล ประกิจ  เกรัมย ์  
๒ นายจ าลอง  กอยรัมย์ เลขานุการสภาเทศบาล จ าลอง  กอยรัมย์  
๓ นายชัย  กระสุนรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ชัย  กระสุนรัมย์  
๔ นายบุญมี  กรึกรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญมี  กรึกรัมย์  
๕ นายวชิราวุฒิ  วารี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วชิราวุฒิ  วาร ี  
๖ นายสุพจน์  อาญาเมือง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุพจน์  อาญาเมือง  
๗ นายเชิด  การเพียร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เชิด  การเพียร  
๘ นายปราโมทย์  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ปราโมทย์  แป้นประโคน  
๙ นายนวน  จิรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 นวน  จิรัมย ์  

๑๐ นายพนม  คิดชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พนม  คิดชนะ  
๑๑ นายสมาน  อาจยิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  อาจยิน  

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  

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

ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายมนตรี  จันทร์จ ารัตร รองนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จ ารัตร  
๒ นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรี สังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  
๓ นายรังสิทธิ์  เกรัมย์  เลขานุการนายกเทศมนตรี รังสิทธิ์  เกรัมย์  
๔ นายพงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล ปลัดเทศบาล พงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล  
๕ นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อ านวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
๖ นางฐิตาพร  จันศรี ผู้อ านวยการกองคลัง ฐิตาพร  จันศรี  
๗ นางสาวเนตรนภา  กรุมรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข เนตรนภา  กรุมรัมย์  
8 นายเสกสันต์  สุภนาม ผช.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมฯ เสกสันต์  สุภนาม  
9 นางสาววันเพ็ญ  พงศ์เที่ยงทัศน์ นักวิชาการศึกษาฯ วันเพ็ญ  พงศ์เที่ยงทัศน์  

10 นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ  
11 นายสนอง  ค าเปล่ง ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ สนอง  ค าเปล่ง  
12 นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
13 นายสุบรรณ  เกรัมย์ จ้างเหมาบริการ สุบรรณ  เกรัมย์  
14 นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
15 นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
16 นายวินัย  แก้วอรสาร เจ้าพนักงานป้องกันฯ วินัย  แก้วอรสาร  
17 นายรัฐธรรมนูญ  ม่วงประโคน พนักงานจ้างเหมาบริการ รัฐธรรมนูญ  ม่วงประโคน  
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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. ๒๕63”ลงวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕63 
   -  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  2563     
(ประธานสภาเทศบาล)  เพ่ือขออนุมัติสภาเทศบาล  เรื่อง  การจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2564    ซ่ึงจะ 

พิจารณาในระเบียบวาระที ่ 3  และในวันนี้ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบอยู่  4  เรื่อง  ดังนี้ 
 1. เรื่อง  การลาประชุมสภาฯ ของสมาชิกสภาฯ  วันนี้มีสมาชิกสภาขออนุญาตลาจ านวน   
1  ท่าน  คือ  ท่านดาวเรือง  แพทย์ประสาท  รองประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากติดธุระจ าเป็น 
ไม่สามารถเข้าประชุมได้ 
 2. เรื่อง  การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓   
ครั้งที่ 2  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕63  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  ๒๕63 และได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ  
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  พิจารณาลงนาม  นั้น   
 บัดนี้  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นายกเทศเทศมนตรีต าบลหลักเขต   
จึงประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 โดยมี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2563  เป็นต้นไป 
 3. เรื่อง  การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์   
 ตามท่ี  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ส่งประกาศการ 
แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์   โดยในส่วนของต าบลหลักเขต   
อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4  รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 
 4. เรื่อง  การก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิก 
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 

ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  ได้ส่งประกาศ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง ก าหนดจ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
ของผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลและนายกเทศมนตรีต าบล จังหวัดบุรีรัมย์  
รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา  (สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที่   21  สิงหาคม  2563 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.15 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง     9     เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    2    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทู้ถาม 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องที่เสนอใหม่  เพื่อพิจารณา/เห็นชอบ/อนุมัติ 
นายประกิจ  เกรัมย์ ญัตติที่  1  เรื่อง การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลต าบลหลักเขต  ประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาเทศบาล) ๒๕64 ขอเชิญเจ้าหน้าที่    ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียด 
นายพงษ์ศิวกร  บุตรศรีภักดีกุล -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน ด้วยเทศบาลต าบลหลักเขต  
(ปลัดเทศบาล)  มีความประสงค์จะขออนุมัติจากสภาเทศบาล  ในการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64   

เพ่ือด าเนินการโครงการจ านวน   1  โครงการ   เนื่องจากเกิดเหตุสาธารณภัยจากพายุพัดถล่มและฝน 
ตกหนักในเขตพ้ืนที ่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  650,000.- บาท  รายละเอียดมีดังนี้ 

    1. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ช่วงถนนลาดยางสายบ้านเขตสมบูรณ์ หมู่ที่  12 ไปบ้าน 
โคกเก่า หมู่ที่  4  (ถนนขาด)  จ านวนเงิน  650,000.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน    การ 
   เก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
   ฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓  วรรคสอง   ระบุว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสม 

ได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
    ดังนั้น   จึงขอมติสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม    ประจ าปีงบประมาณ   

๒๕64   เพ่ือที่จะด าเนินการโครงการฯ   รวมเป็นเงินทัง้สิ้น  650,000.- บาท   
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 
(ประธานสภาเทศบาล) จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่  ขอเชิญครับ 
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นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ผมว่าตรงถนนขาดนั้น 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ตอนนี้เขาได้ซ่อมแซมชั่วคราวแล้ว  สามารถสัญจรไป – มา  ได้แล้ว  ผมว่ายังไม่จ าเป็นเท่าไหร่ 
  น่าจะไปเอาเงินในส่วนนี้ไปซ่อมแซมในส่วนอื่นที่จ าเป็นกว่า  อย่างเช่น  คันคลองขาด   ช ารุด   

เนื่องจากช่วงนี้ก าลังจะเข้าฤดูเก็บเก่ียวแล้วด้วย  จะได้ใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวก 
ยิ่งขึ้น และอีกอย่าง  ถนนลาดยางสายนี้อยู่ในช่วงประกันสัญญาด้วยหรือเปล่า  น่าจะให้ทาง 
ผู้รับจ้างเขาด าเนินการซ่อมแซมนะครับ 

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ส าหรับเรื่องถนนขาด 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ตรงนั้นมันเป็นท่อเดิมไม่เกี่ยวกับผู้รับจ้าง  เนื่องจากผมไปสอบถามทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แล้ว  เขาจะรับผิดชอบในส่วนของถนนลาดยาง  ส่วนท่อลอดเหลี่ยมต้องใช้งบประมาณของ 
เทศบาล 
 ส่วนในเรื่องของคันคลองขาดหรือช ารุดนั้น  ตอนนี้สามารถน างบซ่อมแซมในเทศบัญญัติฯ   
มาใช้ได้เลย  เพราะว่าเทศบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้แล้ว  ซึ่งทางกองช่างก าลังเร่งส ารวจเพ่ือที่จะได้ 
ด าเนินการให้เสร็จก่อนช่วงเก่ียวข้าวนี้  ส่วนเรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมนั้น  แล้วแต่สมาชิกสภาฯ  
จะพิจารณาก็แล้วกันครับ 

นายพนม  คิดชนะ   -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ผมว่าควรรอจ่ายในคราวประชุมถัดไปดีกว่า  เผื่อมีโครงการที่จ าเป็นเพ่ิมอีกเพ่ือแก้ไขปัญหาของ 

ประชาชน  ส่วนงบซ่อมแซมก็ให้กองช่างส ารวจเลย 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะสอบถามหรือเสนอความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 
(ประธานสภาเทศบาล) จา่ยขาดเงินสะสมหรือไม่ 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  ขณะเวลา  11.05 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี 

งบประมาณ  2564   หรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ไมเ่ห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2564   

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
เห็นชอบ         -    เสียง 
ไม่เห็นชอบ    10  เสียง 
งดออกเสียง     ๑  เสียง 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประกิจ  เกรัมย์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสมาน  อาจยิน - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน   เรื่องการซ่อมแซมคันคลอง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ผมว่าให้ถมดินไว้ก่อนพอแต่สามารถสัญจรได้ชั่วคราว 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ส าหรับเรื่องการซ่อมแซม  ผม 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) จะถมดินขั้นไว้เพ่ือบรรเทาก่อน  แล้วมาคุยกันอีกทีว่าเราจะเอาในรูปแบบไหน  จะวางท่อหรือท าเป็น 

ทางข้ามคันคลองก็ได้  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป  
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นายมนตรี  จันทร์จ ารัตร - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน   สมมุติว่าตรงคันคลองที่มันพัง 
(รองนายกเทศมนตรี) แล้วท่อมันยังเดิมอยู่  เราสามารถยกท่อเดิมมาใส่แล้วถมดินกลบจะได้ไหมเพ่ือเป็นการประหยัด 

งบประมาณ  ตรงคลองหมู่ที่ 6  นะครับ 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ตรงคลองหมู่ที่ 6 ตรงนั้นจะเป็น 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ทางน้ าหลักเกรงว่ามันจะพังอีก  ถ้าจะให้ดีผมว่าท าเป็นฝายหรือทางข้ามคันคลองเลยจะดีกว่าครับ 
นายปราโมทย์  แป้นประโคน - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน   ผมขอปรึกษาหน่อยครับ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) เรื่อง  รั้วล้อมรอบสระน้ าหมู่ที่ 8  ตอนนี้มันพังหมดแล้ว  แล้วก็ใกล้โรงเรียนด้วย  เด็กนักเรียนชอบเข้า 

ไปเล่นในบริเวณสระน้ า  เกรงว่าจะเกิดอันตราย  สอบถามว่าควรจะซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ดีครับ 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน    ผมคิดว่าควรเอาเข้าใน 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) แผนพัฒนาแล้วก็ตั้งในเทศบัญญัติฯ ปีหน้าเลยครับ  เพราะเสารั้วมันพังหมดแล้วเอามาตรฐานเลยครับ 
นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายประกิจ  เกรัมย์ - ถ้าไม่มีท่านสมาชิกใดเสนออีก  ผมขอปิดประชุมครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 
  เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 
 
 

                     (ลงชื่อ)                                   / ผู้จดบันทึก 
                                      (นายจ าลอง  กอยรัมย์) 
                 ตรวจถูกต้อง                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต 
                        
   (ลงชื่อ)                                  / ตรวจบันทึก                            
             (นายประกิจ  เกรัมย์) 
     ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  

 


