
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต   
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

วันอังคารที่  8  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2564  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหลักเขต 

------------------------- 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุพจน์  อาญาเมือง ประธานสภาเทศบาล สุพจน์  อาญาเมือง  
2 นายปราโมทย์  แป้นประโคน รองประธานสภาเทศบาล ปราโมทย์  แป้นประโคน  
3 นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล สังวาลย์  ชัยสวุรรณ์  
4 นายสังวาล  สวัสด ี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สังวาล  สวสัดี  
5 นายสกูล  สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สกูล  สุทธ ิ  
6 นายสาทิตย์  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สาทิตย์  เพประโคน  
7 นางม้วย  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ม้วย  แป้นประโคน  
8 นายวิทยา  กิมประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 วิทยา  กิมประโคน  
9 นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 อนุสรา  ชาญประโคน  

10 นายแสวง  เกรียรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 แสวง  เกรียรัมย์  
11 นายเกษม  ประเสริฐศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เกษม  ประเสริฐศรี  
12 นางชื่นนภา  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ชื่นนภา  เพประโคน  

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพนม  คิดชนะ นายกเทศมนตรี พนม  คิดชนะ  
2 นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท รองนายกเทศมนตรี ดาวเรือง แพทย์ประสาท  
3 นายบุญฤทธิ์  อาจทวีกุล รองนายกเทศมนตรี บุญฤทธิ์  อาจทวีกุล  
4 นายเยื่อง  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เยื่อง  ชาญประโคน  
5 นางนวพร  ส าเร็จรัมย์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการ นวพร  ส าเร็จรัมย์  
6 นางสาวธัญชิตา  ปัญนะทุภา นักบริหารงานคลัง ธัญชิตา  ปัญนะทุภา  
7 นางสาวสุลัดดา  ดัดถุยาวัตร นักทรัพยาการบุคคล สุลัดดา  ดัดถุยาวัตร  
8 นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
9 นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ    

10 นายเสกสันต์  สุภนาม ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  
11 นางสาวเนตรนภา  กรุมรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุข เนตรนภา  กรุมรัมย์  
12 นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
13 นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อ านวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
14 นายสนอง  ค าเปล่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนอง  ค าเปล่ง  
15 นายณรงค์ศักดิ์  แระดอน นักทรัพยาการบุคคล ณรงค์ศักดิ์  แระดอน  
16 นางสาววันเพ็ญ  พงษ์เที่ยงทัศน์ นักวิชาการศึกษา วันเพ็ญ  พงษ์เที่ยงทัศน์  
17 นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
18 นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
19 นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
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เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 

เมื่อเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ  ต าแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  
ได้กล่าวเชิญ  นายสุพจน์  อาญาเมือง  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต    ได้กล่าวเปิดประชุม    และได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2564  
(ประธานสภาเทศบาล) ในวาระนี้  ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบ  2 – 3   เรื่อง  ดังนี้ 
    1. เรื่อง   การให้พนักงานเทศบาลช่วยปฏิบัติราชการในงานกิจการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต 

เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของกิจการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  เป็นไปอย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ  จึงอาศัยอ านาจตามความในข้อ  282  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดบุรีรัมย์    เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล    จึงขอ
แต่งตั้งให้  นายชลากร  เกรัมย์  ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ  สังกัดส านักปลัด  เทศบาลต าบล
หลักเขต  ไปช่วยปฏิบัติราชการในกิจการสภา  โดยไม่ขาดจากหน้าที่ในต าแหน่งเดิม  โดยให้ปฏิบัติ
ราชการหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  17  เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕64  เป็นต้นไป  สั่ง  ณ  วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64  ลงชื่อ นายพนม  คิดชนะ 
ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลหลักเขต 

    2. เรื่อง  กิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราช 
สมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี  3  มิถุนายน  2564   

ดังนั้น  จึงขอเชิญชวน  คณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  และ
ประชาชนชาวต าบลหลักเขต  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ดังกล่าว  ในวันที่  9  มิถุนายน  2564  
เวลา  09.00 น.  ณ  บริเวณวัดปริงเปนเขตตาราม  หมู่ที่ 10  ต าบลหลักเขตของเรา 

    3. เรื่อง  การเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ด้วย เทศบาลต าบลหลักเขต จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 

2570) เพ่ือพิจารณาเห็นชอบบรรจุโครงเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่     

ดังนั้น หากหมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะเสนอโครงการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ในหมู่บ้าน จึงขอให้ท่านได้ด าเนินการเสนอโครงการ จัดล าดับความส าคัญ และเห็นชอบโครงการ
พัฒนา ตามแบบเสนอโครงการพัฒนา เพ่ือรวบรวมน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาเห็นชอบบรรจุโครงเข้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังกล่าว  ทั้งนี้  ให้ส่งโครงการที่งานนโยบายและแผน ส านักปลัด เทศบาลต าบลหลักเขต 
ชั้น 2      

ดังนั้น  ขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมกับประชาชนในเขตพ้ืนที่  ด าเนินการส ารวจข้อมูล  เพ่ือ
เสนอในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ในครั้งนี้ด้วย  

ที่ประชุม  - รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่ผ่านมา  (ประชุมสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  
สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที ่  17  พฤษภาคม  2564 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.15 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง            11    เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    2    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเรื่องหรือญัตติที่ค้างพิจารณา 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา / เห็นชอบ  / อนุมัติ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง ญัตติที่  1 เรื่อง  การอนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2564   
(ประธานสภาเทศบาล) เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน  จ านวน  2  โครงการ  ดังนี้ 
    1) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านปริงเปน  หมู่ที่ 1 
    2) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหลักเขต  หมู่ที่ 2 
   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  ขอเชิญครับ 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ทุกท่าน  สืบเนื่องจากมี 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ชาวบ้านได้ร้องทุกข์มายังเทศบาลต าบลหลักเขต  ว่ามีน้ าท่วมขังในหมู่บ้านจ านวน  2  หมู่  คือ   

บ้านปริงเปน  หมู่ที่ 1  และบ้านหลักเขต  หมู่ที่  2  ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก   
ทางกองช่างเทศบาลต าบลหลักเขต  ได้ด าเนินการออกส ารวจแล้วปรากฏว่าน้ าท่วมขังจริง  และ
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน  จึงขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณา อนุมัติใช้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  2564  จ านวน  2  โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
 1) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านปริงเปน  หมู่ที่ 1 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.40  เมตร  จ านวน  170  ท่อน  พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน  
17  แห่ง   ตั้งไว้  349,600.- บาท 
 2) โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านหลักเขต  หมู่ที่ 2 
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด 0.40  เมตร  จ านวน  262  ท่อน  พร้อมบ่อพัก คสล. จ านวน  
21  แห่ง    ตั้งไว้  497,600.- บาท 

รวมเงินที่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  847,200.- บาท 
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นางธัญชิตา ปันนะทุภา - เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต ทุกท่าน ตามระเบียบ 
(นักบริหารงานคลัง) กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน   

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่  4  พ.ศ. 2561 ข้อ  41  ให ้
ยกเลิกความในข้อ 87  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 ข้อ 87 ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับ 
รายจ่ายแล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี  เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้  กรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) กรณีท่ีเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันที่  1  ตุลาคม   
ของปีงบประมาณนั้น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (2) กรณีท่ีปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 
สิบห้าของปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน า 
เงินทุนส ารองเงินสะสมในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1)  โดยได้รับอนุมัติจาก 
สภาท้องถิ่น 
 ส าหรับเทศบาลต าบลหลักเขต  มียอดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปี 
งบประมาณ  2564  ดังนี้ 
 1) เงินสะสมยกมา  ณ  30  กันยายน  2563   จ านวน    6,488,179.58  บาท 
 2) เงินทุนส ารองเงินสะสม   จ านวน  11,642,877.37  บาท 
 3) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน  56,442,000.00  บาท 
 ซ่ึงเทศบาลต าบลหลักเขต  มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  เพื่อแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อนจากน้ าท่วมขัง และเพ่ือบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  ของน้องประชาชนในต าบล   
หลักเขต  เนื่องจากเงินสะสมไม่สามารถน ามาใช้ได้  เพราะต้องกันไว้ส ารองจ่ายในส่วนงบบุคลากร
และเงินฝากกองทุนกิจการเทศบาล  ดังนั้น  ทางคณะผู้บริหารจึงขอปรึกษาหารือและขออนุมัติใช้
จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ 2564  โดยรายละเอียดเงินทุนส ารองเงินสะสม  
มีดังนี้ 
 ยอดเงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จ านวน 11,642,877.37  บาท   

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564       จ านวน 56,442,000.00 บาท  
15% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่ากับ  8,466,300.00 บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกิน 15% เท่ากับ 3,176,577.37 บาท 

วิธีคิด  มียอดเงินทุนส ารองเงินสะสม  =  11,642,877.37  บาท 
ยอดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564 = 56,442,000.00 บาท 
15% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก็คือ น างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  x 15%     
เท่ากับ  56,442,000.00 x 15%  = 8,466,300.00   
เงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกิน 15% เท่ากับ 11,642,877.37  - 8,466,300.00   
= 3,176,577.37 บาท 

สรุป  เงินทุนส ารองเงินสะสมส่วนที่เกินท่ีสามารถน ามาใช้ได้  =  3,176,577.37 บาท 
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นายสุพจน์  อาญาเมือง -  ขอบคุณ  นายอภิศักดิ์  มะลิงาม  ผู้อ านวยการกองช่าง  และก็  นางสาวธัญชิตา  ปัญนะทุภา   
(ประธานสภาเทศบาล) นักบริหารงานคลัง  ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายและก็รายละเอียดต่างๆให้สภาฯทราบ มีสมาชิก 

ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไมมี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามอีก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า   เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุน 
(ประธานสภาเทศบาล)   ส ารองเงินสะสม   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64  เพ่ือด าเนินการจ านวน  2  โครงการ  จ านวนเงิน

ทั้งสิ้น  847,200.- บาท  ตามท่ีเสนอมาหรือไม่ ขณะนี้เวลา 10.35  น.   มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จ านวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม   ผมขอมติที่ประชุมด้วย
ครับ 

มตทิี่ประชุม  -  เห็นชอบเห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64   
ได้ตามที่เสนอมาด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 

    เห็นชอบ   11      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -        เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 
นายสุพจน์  อาญาเมือง   ญัตติที่  2   เรื่อง  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2564  ตามระเบียบ 
(ประธานสภาเทศบาล) ระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541   

หมวด 4  การโอนและแก้ไขค าเปลี่ยนแปลงบประมาณ ข้อ  27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้กล่าวชี้แจงเชิญ
ครับ 

นางวรรณี  อะพินรัมย์ - เรียนประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน    ส าหรับรายละเอียด 
(เจ้าพนักงานธุรการ) การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  มีดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ
อนุมัต ิ

(+/-) จ านวนเงิน 
ที่โอน 

งบประมาณ
หลังโอน 

เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนเพ่ิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารทั่วไป  
งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
ค่าจัดซ้ือเครื่องพิมพ ์ 
 -ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction 
เลเซอร์หรือ LED ขาวด า   

 
 
 
 
 
 
 

9,000.- 

 
 
 
 
 
 
 

1,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
+ 

 
 
 
 
 
 
 

10,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
- เนื่องจากงบประมาณทีต่ั้ง
ไว้ไม่พอจ่าย 
 
 

 รวมโอนเพ่ิม  1,000.- +   
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ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ

อนุมัต ิ
(+/-) จ านวนเงิน 

ที่โอน 
งบประมาณ

หลังโอน 
เหตุผลค าชี้แจงการโอน 

1 โอนลด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป   
งบด าเนินงาน   
ค่าสาธารณูปโภค  
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   
ตั้งไว้จ านวน  160,000.-บาท   
-เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรสาร  ค่าวิทยุสือ่สาร  
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การใช้ระบบอินเทอร์เนต็  
เงินคงเหลือ 125,000.-บาท 

 
 
 
 
 
 

125,000.- 

 
 
 
 
 
 

1,000.- 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

124,000.- 

 
 
 
 
 
- โอนไปตั้งจ่ายตาม 
รายการโอนเพิ่ม ล าดับที่ 1 

 รวมโอนลด  1,000.- -   
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาเทศบาล) พ.ศ. 2564  หรือไม ่
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง - เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่าเห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาเทศบาล)   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64  ตามที่เสนอมาหรือไม่ ขณะนี้เวลา 10.50 น.  มีสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลหลักเขต อยู่ในที่ประชุม จ านวน 12 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  เห็นชอบให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  ได้ตามที่เสนอมา 

ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    เห็นชอบ   11      เสียง 
    ไม่เห็นชอบ   -        เสียง 
    งดออกเสียง   ๑      เสียง 
นายสุพจน์  อาญาเมือง   ญัตติที่  3   เรื่อง  การคัดเลือกคณะกรรมการ  สปสช. เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดเดิมหมดวาระ 
(ประธานสภาเทศบาล) จึงต้องคัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาล  จ านวน  2  คน  เพ่ือร่วมประชุมกับคณะกรรมการ  สปสช.  

พิจารณาโครงการต่างๆ  ของ  สปสช.  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เรื่อง 
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561    

ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย 
 (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้

มอบหมาย  จ านวน  2  คน  เป็นกรรมการ   
ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการฯ   จ านวน  2  

คน   ขอเชิญครับ 
นายสกูล  สุทธิ - เรียนประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ทุกท่าน  ผมขอเสนอ  นางสาวอนุสรา   
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ชาญประโคน  สมาชิกสภาฯ  เขต 1 เป็นคณะกรรมการ  สปสช.  คนที่ 1 มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  

2 คน ดังนี้  
๑) นายเกษม  ประเสริฐศรี   สมาชิกสภาฯ เขต 2  
๒) นายแสวง  เกรียรัมย์   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
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นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการ  สปสช.  คนที่ 1  อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี   
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน  
(ประธานสภาเทศบาล) สมาชิกสภาฯ เขต 1   เป็นคณะกรรมการ  สปสช.  คนที่ 1  ตามที่ท่านสกูล  สุทธิ  สมาชิก 

สภาฯ เขต 2  เสนอมา 
ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการ  สปสช.   

คนที่ 2    ขอเชิญครับ 
นายเกษม  ประเสริฐศรี - เรียนประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน    ผมขอเสนอ  นางชื่นนภา   
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) เพประโคน   สมาชิกสภาฯ   เขต 2  เป็นคณะกรรมการ  สปสช.  คนที่ 2  มีสมาชิกสภาฯ  รับรอง   

2  คน  ดังนี้ 
๑) นายสกูล  สุทธิ   สมาชิกสภาฯ เขต 2  
๒) นายสังวาล  สวัสดี  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการ  สปสช.  คนที่ 2  อีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี   
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นางชื่นนภา  เพประโคน   สมาชิกสภาฯ 
(ประธานสภาเทศบาล) เขต 2  เป็นคณะกรรมการ  สปสช.  คนที่ 2 ตามที่ท่าน  เกษม  ประเสริฐศรี  สมาชิกสภาฯ เขต 2  

เสนอมา 
 สรุป  รายชื่อคณะกรรมการ  สปสช. มีดังนี้ 

๑) นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน สมาชิกสภาฯ เขต 1  
๒) นางชื่นนภา  เพประโคน  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
จึงขอมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  ที่ได้รับเลือก  จ านวน  2  ท่าน   

ได้ท าหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ   และจะแจ้งให้เทศบาลต าบลหลักเขต   ได้ด าเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง  ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ   
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายสกูล  สุทธิ - เรียนประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน    ผมขอสอบถาม 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  เมื่อไหร่จะได้รับการช่วยเหลือครับ 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน   ส าหรับเรื่องการช่วยเหลือ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง) ผู้ประสบสาธารณภัยนั้น  ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการประชุมเพ่ือพิจารณาให้การช่วยเหลือ  ซีงจะ

ด าเนินการประชุมวันที่  9  มิถุนายน  2564  เมื่อเสร็จแล้วจ่าจะสามารถให้การช่วยเหลือ
ประมาณอาทิตย์หน้าครับ 

นายพนม  คิดชนะ - เรียนประธานสภาฯ   และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหลักเขตทุกท่าน  ถ้าหากว่าก าหนดวันช่วยเหลือ 
(นายกเทศมนตรี) เสร็จแล้ว  ผมจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบอีกทีครับ   
ที่ประชุม -  รับทราบ 



- 9 - 
 
 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  กล่าวปิดประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล)  

เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 
 
 

                     (ลงชื่อ)                                  / ผู้จดบันทึก 
                                      (นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  
 
 
                             
                         ตรวจถูกต้อง       

(ลงชื่อ)                                  / ตรวจบันทึก                            
                   (นายสุพจน์  อาญาเมือง) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลหลักเขต  


