
 
รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลหลกัเขต   
สมัยสามัญ  สมยัที ่ 2  ประจำป ี พ.ศ. ๒๕64 

วนัศุกร์ที ่ 13  เดอืนสงิหาคม พ.ศ. ๒๕64  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หอ้งประชมุเทศบาลตำบลหลักเขต 

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

ลำดับที ่ ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ
1 นายสุพจน์  อาญาเมือง ประธานสภาเทศบาล สุพจน์  อาญาเมือง  
2 นายปราโมทย์  แป้นประโคน รองประธานสภาเทศบาล ปราโมทย์  แป้นประโคน  
3 นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ์ เลขานุการสภาเทศบาล สังวาลย์  ชัยสุวรรณ์  
4 นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 อนุสรา  ชาญประโคน  
5 นางม้วย  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ม้วย  แป้นประโคน  
6 นายสังวาล  สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สังวาล  สวัสดี  
7 นายเกษม  ประเสริฐศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เกษม  ประเสริฐศรี  
8 นายสาทิตย์  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สาทิตย์  เพประโคน  
9 นายวิทยา  กิมประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 วิทยา  กิมประโคน  

10 นางชื่นนภา  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ชื่นนภา  เพประโคน  
11 นายสกูล  สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สกูล  สุทธิ  
12 นายแสวง  เกรียรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 แสวง  เกรียรัมย์  

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  

ลำดับที ่ ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ หมายเหต ุ
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที ่ ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

1 นายพนม  คิดชนะ นายกเทศมนตรี พนม  คิดชนะ  
2 นายดาวเรือง  แพทย์ประสาท รองนายกเทศมนตรี ดาวเรือง แพทย์ประสาท  
3 นายบุญฤทธิ์  อาจทวีกุล รองนายกเทศมนตรี บุญฤทธิ์  อาจทวีกุล  
4 นายมนตรี  จันทร์จำรัตร เลขานุการนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จำรัตร  
5 นายเยื่อง  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เยื่อง  ชาญประโคน  
6 นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อำนวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
7 นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ    
8 นางสาวธัญชิตา  ปัญนะทุภา นักบริหารงานคลัง ธัญชิตา  ปัญนะทุภา  
9 นางอโณทัย  พะวรรัมย์ นักวิชาการศึกษา อโณทัย  พะวรรัมย์  

10 นางสาวฐิตาพร  จันศรี ผู้อำนวยการกองคลัง ฐิตาพร  จันศรี  
11 นางสายฝน  ศิริอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล สายฝน  ศิริอินทร์  
12 นางนวพร  สำเร็จรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ นวพร  สำเร็จรัมย์  
13 นายเสกสันต์  สุภนาม ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  
14 นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
15 นางสาววันเพ็ญ  พงษ์เที่ยงทัศน์ นักวิชาการศึกษา วันเพ็ญ  พงษ์เที่ยงทัศน์  
16 นายสนอง  คำเปล่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนอง  คำเปล่ง  
17 นางสาวสุภาวดี  อุปชัย เจ้าพนักงานธุรการ สุภาวดี  อุปชัย  
18 นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
19 นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
20 นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
21 นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  
ได้กล่าวเชิญ   นายสุพจน์  อาญาเมือง  ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   -  ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลหลักเขต    
เรื่อง “เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64” ลงวันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕64 
   -  ลำดับต่อไปขอเชิญ  นายสุพจน์  อาญาเมือง  ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  
ไดก้ล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  และได้ดำเนินการประชุมสภาตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2564   
(ประธานสภาเทศบาล) มีระเบียบวาระการประชุมเพ่ือให้สภาเทศบาลพิจารณา  ดังนี้  

1. เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565 
   วาระที่  1  (ขั้นรับหลักการ)  

๒. เรื่อง  การกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา 
ของสภาเทศบาล  (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๒๔ วรรคสี่ และข้อ 117 วรรคสี่) 
 สำหรับในวาระนี้  มีเรื่องแจ้งให้ทราบจำนวน  2  เรื่อง  ดังนี้ 
 1. การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 (เพ่ิมเติม) ครั้งที่ 2   
ของเทศบาลตำบลหลักเขต  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
พ.ศ. ๒๕4๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2561 หมวด ๔ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้   

     (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

                       เทศบาลตำบลหลักเขตได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 2 โดยผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลหลักเขต ได้พิจารณาอนุมัติประกาศใช้ร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 เรียบร้อยแล้ว 
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    ดังนั้น เทศบาลตำบลหลักเขต จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 –  
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่2 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ ณ วันที่  23  เดือนกรกฎาคม   
พ.ศ. ๒๕64  ลงชื่อ  นายพนม  คิดชนะ  ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต 
 2. การแนะนำตัวพนักงานเทศบาลคนใหม ่ ที่ได้โอน (ย้าย) มาปฏิบัติหน้าที่ราชการใน 
เทศบาลตำบลหลักเขตของเรา  ขอเชิญแนะนำตัวครับ 

นางสายฝน  ศิริอนิทร์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  ดิฉันชื่อ   
(นักทรัพยากรบุคคล)  นางสายฝน  ศิริอินทร์  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  ก็เป็นพนักงานคนใหม่ของที่นี่  

หากมีสิ่งใดจะแนะนำ  ดิฉันยินดีน้อมรับฟังคำแนะนำจากทุกท่าน  และขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะค่ะ 
ขอขอบค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งที่ผ่านมา  (สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕64  เมื่อวันที่   8  มิถุนายน  2564) 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเกี่ยวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม ่
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล -  ขณะนี้เวลา  10.15 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  12  คน   

ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง           11    เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    1    เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องกระทู้ถาม 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องที่เสนอใหม่  เพื่อพิจารณา/เห็นชอบ/อนุมัติ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง ญัตติที่ ๑  เรื่องพิจารณาในวันนี้คือ  เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
(ประธานสภาเทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  ซึ่งจะต้องพิจารณา ๓ วาระ  คือ วาระท่ี  ๑  ขั้นรับหลักการ   

วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ   และวาระที ่ ๓  ขั้นลงมต ิ  แต่เนื่องจากเป็นร่างเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับ 
งบประมาณ  สภาเทศบาลจะพิจารณา  ๓  วาระ  รวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่ 2 ให้ 
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่ง 
ร่างข้อบัญญัตินั้น 
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ดังนั้น  ผมอยากให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน  ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  โดยละเอียดและ
รอบคอบ   เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญที่จะนำงบประมาณมาพัฒนาเทศบาลของเรา 

ลำดับต่อไป  ผมขอเชิญ   นายพนม  คิดชนะ  นายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต   ได้กล่าวคำ
แถลงงบประมาณ   และได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65   ขอเชิญครับ 

นายพนม  คิดชนะ  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน บัดนี้ทางคณะ 
(นายกเทศมนตรี)  ผู้บริหาร ของเทศบาลตำบลหลักเขต   ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   ต่อ 

สภาเทศบาลตำบลหลักเขต อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักเขต 
จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ
แนวนโยบายการดำเนินการ   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565  ดังต่อไปนี้ 
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นายสุพจน์  อาญาเมือง -  ลำดับต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน  ได้อภิปรายความคิดเห็นหรือสอบถาม 
(ประธานสภาเทศบาล) ข้อสงสัย เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕65  ขอเชิญครับ 
นายแสวง  เกรียรัมย์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ตอนนี้ทุกท่านก็ได้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) รับรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2556  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะเห็น 
  ได้ว่าจะมีโครงการบางจุดหรือหมู่กองร่วมกันมากเกินไป และกระผมขอเสนอแนะนิดหนึ่ง  เพราะว่าเรา 

ต้องทำงานกันเป็นทีม  อันไหนที่เรามองดูว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับปีงบประมาณ 2565  เราก็ควร
เห็นชอบ โครงการปีนี้หมู่ไหนได้เยอะแล้ว  เราก็ค่อยเพ่ิมโครงการให้หมู่ที่ยังไม่ได้ในปีหน้า  ตามความ
เดือดร้อนของแต่ละพ้ืนที่  ขอบคุณครับ 

นายพนม  คิดชนะ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สำหรับโครงการ 
(นายกเทศมนตรี)  ที่มองดูแล้วอาจจะกระจุกหมู่เดียวนั้น  เพราะว่าบางโครงการเชื่อมต่อหลายหมู่  เช่น  โครงการ 

ยกระดับถนนดินช่วงโค้งนานายสุขีน  อาญาเมือง  ถึงคลองโคกตะคร้อ หมู่ 14  ชื่อโครงการ
อาจจะเป็นของหมู่  14  แต่การดำเนินงานโครงการนั้นถึงบ้านเขตพัฒนา  หมู่ 9  ส่วนหมู่ไหนที่
ไม่มีโครงการก็จะพิจารณาในปีถัดไปตามความจำเป็นเร่งด่วนและความเดือดร้อนของประชาชน  
หมู่ไหนลำบากก็จะพิจาณาก่อน 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  นายกฯ ท่านก็ได้ชี้แจงแล้วนะครับว่า  เป็นโครงการคาบเก่ียวสองหมู่บ้านและได้ประโยชน์ทั้ง 
(ประธานสภาเทศบาล) สองหมู่บ้าน  แต่ชื่อโครงการใส่แค่หมู่เดียวนะครับ  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปราย   

เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ ๒๕65 อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  สำหรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ 2565 ทางคณะผู้บริหารได้ 
(ประธานสภาเทศบาล) พิจารณางบประมาณอย่างถี่ถ้วนแล้ว  จึงได้เสนอเป็นญัตติต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความ 

เห็นชอบ  ซึ่งโครงการต่างๆ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ. 2547  (แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554)  ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  ข้อ 59  การแปรร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระทำได้เฉพาะ 
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ  และข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติม 
รายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจาก 
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
 ดังนั้น  ท่านไม่สามารถขอเพ่ิมโครงการได้  ยกเว้นคณะผู้บริหารเป็นผู้แปรญัตติเพ่ิมเอง 
และเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายอีก   ผมขอมติที่ประชุมในขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เลยนะครับ  ขณะนี้เวลา  12.30 น.   
มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม     
ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565  ด้วย 
คะแนนเสียง  ดังนี้ 

    เห็นชอบ    11    เสียง 
   ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
   งดออกเสียง  1     เสียง 
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นายสุพจน์  อาญาเมือง -  สำหรับในวาระที่  ๒ ขั้นแปรญัตติ  ที่ประชุมต้องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติขึ้นมาซึ่งตามระเบียบ 
(ประธานสภาเทศบาล) กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แก้ไขถึงฉบับที่ 2) พ.ศ.  

2554  ข้อ 103 (1)  กำหนดให้มีได้ไม่น้อยกว่า  ๓  คน  แต่ไม่เกิน  ๗  คน   ซึ่งก่อนจะเลือก 
คณะกรรมการแปรญัตติ   ผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วยครับว่า   เราจะกำหนดให้มีคณะกรรมการ 
แปรญัตติจำนวนกี่คน  ขอเชิญครับ  

นายวิทยา  กิมประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมขอเสนอให้กำหนด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) จำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  ๓  คน  
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ผมขอมติที่ประชุมเรื่องการกำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ประธานสภาเทศบาล) จำนวน  3  คน  ตามที่ท่านวิทยา  กิมประโคน  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา ขณะนี้เวลา  12.35 น.   

มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม     
ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  -  เห็นชอบกำหนดให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จำนวน  3  คน  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    เห็นชอบ    11    เสียง 

   ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
   งดออกเสียง  1     เสียง 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - สำหรับวิธีเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิก 
(ประธานสภาเทศบาล) สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้

เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน    ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่
ต้องมีผู้ รับรอง  โดยให้ที่ประชุมเลือกคนที่หนึ่งก่อน  แล้วจึงเลือกคนที่สอง  และที่สาม  ต่อไป
ตามลำดับ  ตอนนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  12  คน  ถือว่าครบ
องค์ประชุม   และลำดับต่อไป  ผมขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาคนหนึ่งที่ตน
เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่ง  ขอเชิญครับ   

นางชื่นนภา  เพประโคน  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉันขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายแสวง  เกรียรัมย์  สมาชิกสภาฯ เขต 1  มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นางม้วย  แป้นประโคน  สมาชิกสภาฯ เขต 1  
๒) นายเกษม  ประเสริฐศรี  สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายประกิจ  เกรัมย์ -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่หนึ่งอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี  
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายแสวง  เกรียรัมย์  เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาเทศบาล) แปรญัตติคนที่หนึ่ง   ตามที่ท่านชื่นนภา  เพประโคน  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา 

ลำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่สอง  ขอเชิญครับ 
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นายเกษม  ประเสริฐศรี   -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายสกูล  สุทธิ   สมาชิกสภาฯ เขต  2  มีสมาชิกสภาฯ รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายสังวาล  สวัสดี   สมาชิกสภาฯ เขต 1 
๒. นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน  สมาชิกสภาฯ เขต 1 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สองอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี   
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีกถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายสกูล  สุทธิ เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาเทศบาล) แปรญัตติคนที่สอง   ตามที่ท่านเกษม  ประเสริฐศรี  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา 

ลำดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที่สาม  ขอเชิญครับ  

นายสกูล  สุทธิ    -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นายสังวาล  สวัสดี   สมาชิกสภาฯ  เขต 1  มีสมาชิกสภาฯ ผู้รับรอง  2  คน  ดังนี้ 

๑) นายสาทิตย์  เพประโคน   สมาชิกสภาฯ เขต 2 
๒) นายวิทยา  กิมประโคน    สมาชิกสภาฯ เขต 2 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติคนที่สามอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม   -  ไม่มี   
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้ง  นายสังวาล  สวัสดี   เป็นคณะกรรมการ 
(ประธานสภาเทศบาล) แปรญัตติคนที่สาม  ตามที่ท่านสกูล  สุทธิ  สมาชิกสภาฯ เขต 2  เสนอมา 
  ขณะนี้   การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติได้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว   ผมขอสรุปรายชื่อ

คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง  ๓  ท่าน  มีดังนี้ 
    คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๑  นายแสวง  เกรียรัมย์    สมาชิกสภาฯ เขต 1 

 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๒  นายสกูล  สุทธิ  สมาชิกสภาฯ เขต 2 
 คณะกรรมการแปรญัตติคนที่  ๓  นายสังวาล  สวัสดี     สมาชิกสภาฯ เขต 2 

และหลังจากเลิกประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  ขอให้เลขานุการสภาฯ ได้เชิญคณะกรรมการ
แปรญัตติทั้ง  3  ท่าน  ประชุมเพ่ือเลือกประธานกรรมการและเลขานุการฯ     

ลำดับต่อไป  ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงระเบียบ  กฎหมาย  เกี่ยวกับญัตติการกำหนด
ระยะเวลาการยื่นคำแปรญัตติให้ที่ประชุมได้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน  ขอเชิญครับ 

นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ -  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   

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านก็ได้รับทราบระเบียบข้อกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอให้ที่ประชุม 
(ประธานสภาเทศบาล) กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565    

ขอเชิญครับ 
นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน    ดิฉันขอเสนอวันยื่น 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) คำแปรญัตติระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของแต่ละวัน 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
ที่ประชุม -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก  ผมขอมติที่ประชุมเรื่องการกำหนดระยะเวลายื่นคำแปรญัตติ  ระหว่าง 
(ประธานสภาเทศบาล) วันที่  14 – 16 สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ของวัน  ตามที่ท่านอนุสรา   

ชาญประโคน    สมาชิกสภาฯ เขต 1  เสนอมา ขณะนี้เวลา  11.40 น.   มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล 
หลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม    ขอมติครับ  

มติที่ประชุม -  เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 
   งบประมาณ 2565  ดังนี้ 

วันที่  14  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
วันที่  15  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
วันที่  16  สิงหาคม  2564  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 16.30 น. 
ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเขต  อำเภอเมือบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  แห่งนี้ 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เนื่องจากว่าวันที่  14 – 15   สิงหาคม  2564  ตรงกับวันเสาร์ – วันอาทิตย์  ให้เลขานุการสภาฯ  
(ประธานสภาเทศบาล) แจ้งเจ้าหน้าที่มาเปิดสำนักงานด้วย  และผมขอนัดประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งในวันศุกร์ที่  20  เดือน

สิงหาคม  ๒๕64  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป   เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย   ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. ๒๕65  ในวาระที่ ๒  และวาระที่  ๓  ต่อไป  ส่วนสมาชิกท่าน
ใดที่มีความประสงค์จะยื่นคำแปรญัตติ  ขอให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  ตามวัน/เวลา/สถานที่  
ที่กำหนดครับ 
- ญัตติที่  2  เรื่อง  การกำหนดระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา 
ของสภาเทศบาล   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ ๒๔ วรรคสี่ หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชน
เข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่สภาท้องถิ่นกำหนด  และข้อ 117 วรรคสี่  ประธานสภา
ท้องถิ่นมีอำนาจให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้  ตาม
ระเบียบที่สภากำหนด 

ประกอบกับหนังสือคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
วุฒิสภา  ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ 2) 0010/1478  ลงวันที่  11  มีนาคม  2563  เรื่อง  การให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายละเอียดดังนี้ 
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คณะอนุกรรมาธิการติดตาม  เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  และการจัดทำและการ
ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  ในคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
วุฒิสภา  พิจาณาเห็นว่าการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  
ได้แก่  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สภาเมืองพัทยา  
และสภากรุงเทพมหานคร  เป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาการเมืองและให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการเมือง 

คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นสะท้อน
ปัญหาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนทีสำนึกและรักถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง  และความตื่นตัวในการักชาติบ้านเมือง  ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง  ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปที่ 3  การ
กระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น  และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม  พันธกิจที่ 3  การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมาธิ การขอ
เสนอแนะให้กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ขอความร่วมมือไปยังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาดำเนินการตามความ
เหมาะสม  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับได้  ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ตามเจตนารมณ์ที่ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด 
14  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ดังนั้น  สภาเทศบาลตำบลหลักเขต  จึงได้จัดทำระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการ
ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาล  เพ่ือให้สภาได้พิจารณาต่อไป 

   - มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและ 
การปรึกษาของสภาเทศบาล  หรือไม ่

ที่ประชุม   - ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม  ผมขอมติที่ประชุมเรื่อง  ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการ 
(ประธานสภาเทศบาล) ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาล  ขณะนี้เวลา  13.15 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต   

อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  12  คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม  -  เห็นชอบระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาล   

ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    เห็นชอบ    11    เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   -     เสียง 
      งดออกเสียง  1     เสียง 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง - มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
นายแสวง  เกรียรัมย์ - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขตทุกท่าน   ขอสอบถามเรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ไฟฟ้าชำรุด  ไฟไม่ติด  อยากให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมด้วย 
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นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขตทุกท่าน  เรื่องไฟฟ้าศูนย์เด็กชำรุด 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ผมให้กองช่างสำรวจแล้วต้องรื้อทั้งระบบ  เดี๋ยวให้หัวหน้ากองบันทึกขออนุมัติซ่อมมาตามขั้นตอน 

นะครับ 
นายแสวง  เกรียรัมย์  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขตทุกท่าน   เรื่องสถานที่กักตัว 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) เราต้องชี้แจงวิธีการปฏิบัติตัวของผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่สีแดงด้วยว่าเมื่อมากักตัวแล้วต้องทำ 

ตัวอย่างไร  เพ่ือจะได้เข้าใจตรงกัน และที่ศูนย์กักตัวมีหลังคารั่ว  อยากให้เทศบาลตรวจสอบด้วย 
นายสุพจน์  อาญาเมือง - สำหรับสถานที่กักตัวของเราตอนนี้มีอยู่  4  แห่ง  มีหมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12  หมู่ที่ 13  หมู่ที่ 4  และอีก 
(ประธานสภาเทศบาล) มีทีพั่กคอยอีก  1  แห่ง  อยู่ที่ 13  แต่ผมไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งเป็นแบบไหน  และก็ 

เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้มากักตัวหรือการเข้าเวรต่างๆ    ขอให้ผู้บริหารชี้แจงหน่อยครับ 
นายพนม  คิดชนะ - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขตทุกท่าน   ตอนนี้การเข้าเวรที่มี 
(นายกเทศมนตรี)  ค่าตอบแทนมีอยู่ที่ศูนย์กักตัวหมู่ที่ 10  แห่งเดียว  ส่วนแห่งอ่ืนๆ  ทางเทศบาลได้สนับสนุนเกี่ยวกับ 

เครื่องเวชภัณฑ์ต่างๆ  ทั้งหน้ากากอนามัย  เจลล้างมือแอลกอฮอล์  ชุดพีพีอี  ให้กับผู้เข้าเวร  และก็
ค่าอาหารและน้ำดื่มสำหรับของผู้ที่มากักตัวและผู้ที่อยู่เวรด้วย 

นายมนตรี  จันทร์จำรัตร - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขตทุกท่าน   สำหรับศูนย์กักตัวหมู่ที่ 13   
(เลขานุการนายกฯ) มีผู้กักตัวประมาณ  40 กว่าคน  แต่ห้องน้ำมีเพียงแค่  2  ห้อง  เราจะหาแนวทางยังไงเพ่ือช่วยเหลือ 

ในจุดนี้ได้  พวกเราต้องช่วยกันดูแลกันนะครับ 
นางชื่นนภา  เพประโคน - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขตทุกท่าน   ตอนนี้ทางผู้นำหมู่บ้านประสาน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) มาว่ารอทางคณะผู้บริหารอยู่ที่หมู่  13  เพ่ือปรึกษาหารือเกี่ยวกับการหาสถานที่เปิดศูนย์กักตัว 

เพ่ิมเติมเนื่องจากคาดว่าพ่ีน้องที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดน่านะเยอะ 
นายสกูล  สุทธิ  - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขตทุกท่าน   ตอนนี้สถานที่กักตัวหมู่ 13 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) ห้องน้ำหญิงไฟดับ  อยากให้ทางกองช่างเทศบาลช่วยไปซ่อมให้ด้วย และอยากให้เพ่ิมไฟฟ้าแสงสว่าง 

ตรงจุดเข้าเวรของ อสม. อีก  เนื่องจากตอนกลางคืนจะมืดมากๆ   
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขตทุกท่าน   เรื่องไฟฟ้าดับผมจะให้ช่างไฟ 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ออกไปซ่อมให้ตอนบ่าย 
นางชื่นนภา  เพประโคน - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขตทุกท่าน   ตอนนี้ทางศูนย์กักตัวขาด 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) แคลนน้ำดื่มและเจลล้างมือออลกอฮอล์  หน้ากากอนามัยด้วย 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม - เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขตทุกท่าน   เรื่องน้ำดื่มและเจลล้างมือ 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ออลกอฮอล์  หน้ากากอนามัย  ให้ท่านประสานกับคุณเนตรนภา  กรุมรัมย์  เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลได้เลย 

ครับ   
นายสุพจน์  อาญาเมือง - ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ขยายวงกว้างมากขึ้น  ทั้งในประเทศและก็เขต 
(ประธานสภาเทศบาล) พ้ืนที่ตำบลของเรา  เราต้องร่วมมือกัน  ต้องช่วยเหลือกันทุกฝ่าย  เราอย่าเกี่ยงกันหรือซ้ำเติมกัน เรา 

ต้องเอาชนะโควิด 19 ให้ได้   
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม   -  ไม่มี 
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นายสุพจน์  อาญาเมือง - ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันที่ 20 สิงหาคม  2564  เรามนีัดประชุมสภาสามัญ สมัยที ่2   
(ประธานสภาเทศบาล) ครั้งที่ 2  ตั้งแต่เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภาฯ แห่งนี้  เพ่ือพิจารณาในวาระที่ 2  ขั้น 

แปรญัตติ  และวาระที่  3  ขั้นลงมติ  และเมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนออีก  ผมขอปิดประชุมครับ 

   เลิกประชุมเวลา  13.30  น. 
 
 
 
 

                     (ลงชื่อ)        สังวาลย์  ชัยสุวรรณ     / ผู้จดบันทึก 
                                      (นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ) 
                                                    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 
 
 
                   ตรวจถูกต้อง       
 
                        
   (ลงชื่อ)      สุพจน์  อาญาเมือง     / ตรวจบันทึก                            
             (นายสุพจน์  อาญาเมือง) 
       ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  
 
 


