
รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลหลกัเขต   
สมัยสามัญ  สมยัแรก  ประจำป ี พ.ศ. ๒๕65 

วนัจนัทรท์ี ่ 14  เดอืนกมุภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕65  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 
ณ  หอ้งประชมุเทศบาลตำบลหลักเขต  (ชัน้ ๒) 

------------------------- 
รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ลำดับที ่ ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

1 นายสุพจน์  อาญาเมือง ประธานสภาเทศบาล สุพจน์  อาญาเมือง  
2 นายปราโมทย์  แป้นประโคน รองประธานสภาเทศบาล ปราโมทย์  แป้นประโคน  
3 นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ เลขานุการสภาเทศบาล สังวาลย์  ชัยสวุรรณ  
4 นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 อนุสรา  ชาญประโคน  
5 นายวิทยา  กิมประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 วิทยา  กิมประโคน  
6 นายสังวาล  สวัสด ี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สังวาล  สวสัดี  
7 นางม้วย  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ม้วย  แป้นประโคน  
8 นางชื่นนภา  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ชื่นนภา  เพประโคน  
9 นายสาทิตย์  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สาทิตย์  เพประโคน  

10 นายเกษม  ประเสริฐศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เกษม  ประเสริฐศรี  
11 นายแสวง  เกรียรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 แสวง  เกรียรัมย ์  

     
     
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
ลำดับที ่ ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ หมายเหต ุ

1 นายสกูล  สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ลา 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
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 นางนวพร  สำเร็จรัมย์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นวพร  สำเร็จรัมย์  
8 นางสาวเจนจิรา  แผ่นผา นักวิชาการเงินและบัญชี เจนจิรา  แผ่นผา  
9 นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  

10 นายเสกสันต์  สุภนาม ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  
11 นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
12 นางสาววันเพ็ญ  พงศ์เที่ยงทัศน์ นักวิชาการศึกษา วันเพ็ญ  พงศ์เที่ยงทัศน์  
13 นางสายฝน  ศิริอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล สายฝน  ศิริอินทร์  
14 นางณัชชา  ธนสีลังกูร นักจัดการงานทั่วไป ณัชชา  ธนสีลังกูร  
15 นายสนอง  คำเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนอง  คำเปล่ง  
16 นายไพฑูรย์  สุขประเสริฐ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพฑูรย์  สุขประเสริฐ    
17 นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
18 นางปาณิสรา  ตอนกลาง ผช.นักพัฒนาชุมชน ปาณิสรา  ตอนกลาง  
19 นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผช.นักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
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เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสังวาลย์  ชัยสวุรรณ  ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต   
ได้กล่าวเชิญ   นายสุพจน์  อาญาเมือง  ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  เพ่ือจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
   - ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 -  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลหลักเขต    
เรื่อง "เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕65" ลงวันที่ ๒5  มกราคม  ๒๕65 
   - ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลและได้ดำเนินการประชุมสภา  
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบยีบวาระที่  ๑ เรือ่งทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕65  
(ประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาฯ ไม่ได้เข้าประชุมสภาฯ จำนวน  1  ท่าน  คอื นายสกูล  สุทธิ  สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต  2  เนื่องจากติดงานศพญาติ  จึงไม่สามารถเข้าประชุมสภาฯ ได้  สำหรับในวาระนี้มีเรื่องแจ้ง
ให้ทราบด้วยกัน  2  เรื่อง  ดังนี้ 

 1. เรื่อง  แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม  2565  ภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา   

  ขอให้ท่านได้ศึกษารายละเอียดต่างๆ  ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้ว  ว่ามี
หลักสูตรใดบ้างที่ท่านสนใจที่จะไปฝึกอบรมฯ  สามารถแจ้งความประสงค์ท่ีจะไปอบรมฯ ได้ที่งาน
กิจการสภาเทศบาลตำบลหลักเขต 

 2. เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  ..............  และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ..............  และร่าง
ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ได้ศึกษารายละเอียดข้อ
กฎหมายดังกล่าว  ว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  และสามารถตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว  ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (WWW.law.go.th) หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น (WWW.dla.go.th)  หรือตาม QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้   ที่ได้แจกให้กับ
ทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม -  รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  ๒ เรือ่งรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล  ครัง้ทีผ่่านมา  สมยัสามญั  สมยัที ่๔  ประจำป ีพ.ศ. 
๒๕64  เมือ่วนัที ่  27  ธนัวาคม  ๒๕64 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 

http://www.law.go.th/
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นายสุพจน์  อาญาเมือง -  ขณะนี้เวลา  10.15 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล)  ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง            10    เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    1    เสียง 

ระเบยีบวาระที่  3 เรือ่งกระทู้ถาม 
   - ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  4 เรือ่งที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 
   - ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่  5 เรือ่งเสนอใหมเ่พือ่พจิารณา / เหน็ชอบ / อนมุัต ิ
นายสุพจน์   อาญาเมือง - ญตัติที ่1 เรื่อง   การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕65  
(ประธานสภาเทศบาล) และกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕66 อาศัยอำนาจตามความใน 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๒๔ 
และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๑ (๒)  
จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ได้พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕65 
และกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. ๒๕66 ด้วยครับ  

นายแสวง  เกรียรัมย์ -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต   ทุกท่าน    ผมขอเสนอ  ดังนี้ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ๑) การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕65   ดังนี้ 
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันที่  16  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕65   
   ถึงวันที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65  มีกำหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕65   
   ถึงวันที่  ๓๐  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65  มีกำหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕65   
   ถึงวันที ่ ๓๐  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65  มีกำหนด  ๓๐  วัน   
   ๒)  การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 
    - สมัยสามัญ  สมัยแรก   ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕66   
   ถึงวันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕66  มีกำหนด  ๓๐  วัน   
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีสมาชิกสภาท่านใดเสนออีกหรือไม่   
(ประธานสภาเทศบาล)   
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
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นายสุพจน์  อาญาเมือง -  ขณะนี้เวลา  10.25 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล 

ตำบลหลักเขต  สมัยสามัญ   ประจำปี พ.ศ. 2565  และกำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ    
สมัยแรก    ประจำปี   พ.ศ. ๒๕66    ตามท่ีเสนอมาหรือไม่ 

มตทิี่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕65   
และกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจำปี  พ.ศ. ๒๕66   ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นชอบ    ๑0  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 
งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  สรุป  ที่ประชุมมีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕65  และสมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล) สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕66  ดังนี้   
    ๑) การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕65    
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ตั้งแต่วันที่  16  เดือนเมษายน  พ.ศ.  ๒๕65   
   ถึงวันที่  15  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65  มีกำหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕65   
   ถึงวันที่  ๓๐  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕65  มีกำหนด  ๓๐  วัน   
    - สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕65   
   ถึงวันที ่ ๓๐  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕65  มีกำหนด  ๓๐  วัน   
   ๒)  การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 
    - สมัยสามัญ  สมัยแรก   ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕66   
   ถึงวันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕66  มีกำหนด  ๓๐  วัน   
    และสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  จะจัดทำประกาศการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ   

ประจำปี  พ.ศ. ๒๕65  และสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕66    เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  ต่อไป 

ระเบยีบวาระที่  6 เรือ่งอืน่ๆ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง   -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายแสวง  เกรียรัมย์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมขอสอบถามเกี่ยวกับ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) โครงการซ่อมแซมปิดคันคลองเทศบาลตำบลหลักเขต สืบเนื่องมาจากเทศบาลได้อนุมัติงบประมาณ 

เพ่ือปิดซ่อมแซมคันคลองที่ขาดชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถกักเก็บน้ำได้ในปีถัดไป ผมต้องขอ 
ขอบคุณแทนชาวบ้านด้วย  แต่ผมขอตำหนิเรื่องหนึ่งว่าผลของงานนั้นทำได้ไม่ดี  เพราะว่าบางจุดที่
คันคลองขาด  แทนที่เขาน่าจะเอาดินจากที่อ่ืนมาปิดเพ่ือให้คันคลองสูงขึ้น  แต่เขากลับขุดเอาจาก
คันคลองที่สูงมาปิดคันคลองที่ขาด ทำให้คันคลองเดิมก็ต่ำลง  และอาจจะทำให้ขาดได้อีกในปีต่อไป 
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ทำให้เกิดปัญหาคันคลองขาดไม่จบไม่สิ้น  ในฐานะผมเป็นตัวแทนของชาวบ้านผมจำเป็นต้องพูด  
งานไหนทำแล้วดีผมก็ชื่นชม  งานไหนไม่ดีผมก็ตำหนิ  ติเพ่ือก่อ  ติเพ่ือให้ตำบลของเราเกิดการ
พัฒนาที่ดีขึ้น  และอยากให้สมาชิกสภาฯ  หรือผู้บริหารฯ เวลามีการปฏิบัติงานโครงการต่างๆ  
ช่วยออกไปดูด้วย 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - ก็ขอฝากถึงทางคณะผู้บริหารด้วยนะครับ  เวลาจะดำเนินการโครงการต่างๆ ช่วงไหนให้แจ้ง 
ประธานสภาเทศบาล ให้สมาชิกสภาฯ ทราบด้วย  เพ่ือจะได้ช่วยกันดู  เพราะเวลางานออกมาไม่ดีก็จะได้ช่วยกันแก้ไข 
นายเยื่อง  ชาญประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  สำหรับโครงการซ่อมแซม 
(ท่ีปรึกษานายกฯ ) คันคลองนั้น  ผมได้ออกไปดูแล้ว  และก็บอกกับคนขับรถแม็คโคแล้วว่าให้ทำอย่างนี้อย่างนั้น แต ่

เขาไม่ฟังเราเลย  ว่าเราไม่รู้เรื่องอีก   เขาว่ามันเป็นงานซ่อมแซม  ผมก็เลยโทรหาคุณปราโมทย์   
กึนออย  ช่างคุมงาน ว่าให้เข้ามาดหูน้างานหน่อย เขาบอกว่าติดธุระอยู่  ซึ่งตามท่ีผมดูหน้างานแล้ว   
คันคลองที่ขาดนั้นเขาก็ปิดให้ไม่เต็มเลย  ผมเดินดูหลายจุดก็ปิดไม่เต็มอยู่ดี แทนที่จะปิดให้มันสูง 
กว่าเดิม  ถ้าเกิดเวลาดินยุบมันก็จะขาดตรงนั้นแหละอีก  พอดีเห็นช่างปูเข้ามา (นายธนกร  สุกใส) 
ผมก็เลยบอกรายละเอียดเขาไป ให้ช่างปูช่วยไปบอกเขาด้วย  หลังจากนั้นผมก็กลับบ้าน ให้ช่างปูดู
หน้างานต่อ  งานก็ออกมาตามที่ท่าน สท. แสวง  เกรียรัมย์  ได้กล่าวไว้ในข้างต้น 

นายสังวาล  สวัสดี -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสริมเรื่องการ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ซ่อมแซมคันคลองหน่อยครับ คันคลองที่ขาดบางจุดมีท่อระบายน้ำอยู่  แต่ตอนไปซ่อมกลับไม่ใส่ท่อ 

คืนตามเดิม ผมว่าปีหน้ามันก็ขาดเหมือนเดิมแน่นอนครับ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง - ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมคันคลองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นายพนม  คิดชนะ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  สืบเนื่องจากปีที่แล้วมี 
(นายกเทศมนตรี)  ปริมาณฝนที่มากทำให้คันคลองขาดชำรุดหลายจุด  จึงได้แจ้งให้กองช่างออกสำรวจเพ่ือซ่อมแซม  ผมได้ 

บอกกับช่างแล้วว่าให้ปิดให้สูงๆ  เพ่ือไม่ให้ชาวบ้านว่าได้  ช่างเขาบอกว่างบประมาณมีน้อยทำได้แค่นี้   
และจะให้วางท่อด้วยมันทำไม่ได้เพราะงบประมาณมีไม่เพียงพอ  ก็เลยเอาแค่นี้ก่อน  ต่อไปผมจะ 
แก้ปัญหาใหม่  จะปรับปรุงให้ดีขึ้น  จะกำชับให้ช่างทำแบบแปลนให้ได้มาตรฐานรวมถึงช่างคุมงาน 
แจ้งให้ผู้รับจ้างทำงานให้ได้มาตรฐานด้วย 

นายแสวง  เกรียรัมย์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมขอพูดเรื่องโครงการ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ตามเทศบัญญัติฯ ที่เราได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้วพอดีผมได้ตรวจดูโครงการการปรับปรุงถนนดิน 

ลงหินคลุก  บ้านเสม็ด  หมู่ที่  7  ซึ่งตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังไม่สุดเขตของ
เขตเทศบาลตำบลหลักเขต  ผมอยากให้โครงการต่างๆ ที่จะทำนั้น  ถ้าระยะทางเหลือไม่มากผม
อยากให้ทำให้สุดไปเลยครับ  จะได้ดูแล้วสวยงาม  เพราะถ้าหากว่าเวลาเราทำถนนแต่ละสายไม่สุด  
ในส่วนถนนที่เหลือนั้น  ตามท่ีผมเคยเห็นมา  กว่าจะได้ทำถนนสายเดิมต่อ  มันใช้เวลานาน  
เพราะฉะนั้นแล้วต่อไปถ้าจะทำโครงการเข้าเทศบัญญัติฯ อยากให้ทำให้สุดในแต่ละสายไปเลยครับ 

นายมนตรี  จันทร์จำรัส -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   การทำโครงการต่างๆ   
(เลขานุการนายกฯ) เราทำตามประมาณการที่ช่างสำรวจออกแบบ  เราก็อยากทำให้ยาวสุดเหมือนกัน  แต่ต้องใช้ 

งบประมาณค่อนข้างเยอะ  เกรงว่าถ้าจะเอาถนนเส้นเดียวแล้วหมู่อ่ืนก็อาจจะไม่ได้โครงการ 
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นายแสวง  เกรียรัมย์ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ขออนุญาตท่าน 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ประธานสภาฯ  อีกรอบนะครับ   คือว่าตั้งแต่ผมเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาก็นานพอสมควร  

เทศบาลเรายังไม่มีปลัดเทศบาลเลย มีแต่รักษาการปลัด  และเทศบาลเราไม่มีปลัดมากี่ปีแล้ว   
ผมก็อยากทราบ  เพราะคำว่ารักษาการปลัด  แสดงว่ามีคนสวมหมวกหลายใบ  ผมเกรงว่าการ
ทำงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากท่านต้องแบกภาระและความรับผิดชอบมากเกินไป   
มันก็ต้องมีเหนื่อยมีล้าเป็นเรื่องธรรมดาผมเป็นห่วงว่าท่านจะทำงานหนักเกินไป เลยอยากทราบว่า
พอจะมีปลัดเทศบาลตำบลหลักเขตตัวจริงมาเมื่อไหร่ครับ เพ่ือจะได้มาแบ่งเบาภาระและให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผมก็เชื่อว่าสมาชิกสภาฯ หลายๆ ท่านก็อยากทราบ
เหมือนกัน 

นายพนม  คิดชนะ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   ผมขอชี้แจงเรื่องปลัด 
(นายกเทศมนตรี)  เทศบาลนะครับ  ปลัดเทศบาลคนเก่าได้โอนย้ายไปตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนะครับ ก็ประมาณหนึ่งปี 

กว่าๆ  ตามระเบียบแล้วการโอนย้ายพนักงานเทศบาลสายบริหารฯ ต้องโอนย้ายภายในหกสิบวัน 
นับจากวันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง  แต่ถ้าเกินหกสิบวันก็ต้องรอให้กรมส่งเสริมฯ เป็นผู้สรรหาให้ เนื่องจาก 
ตอนนี้ยังไม่มีการปลดล๊อคการโอนย้ายพนักงานเทศบาลสายบริหาร  แต่ในระหว่างนี้กรมส่งเสริมฯ 
กำลังเปิดสอบสายบริหารอยู่  อีกไม่นานประมาณเดือนมีนาคม คงมีปลัดเทศบาลตำบลหลักเขต 
ตัวจริงมาแน่นอนครับ  

ที่ประชุม -  รับทราบ  
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกผมขอปิดประชุมครับ  
(ประธานสภาเทศบาล)  
   เลิกประชมุเวลา  11.15  น. 
 

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


