
รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลหลกัเขต   
สมัยสามัญ  สมยัที ่ 2  ประจำป ี พ.ศ. ๒๕65 

วนัองัคารที ่ 10  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕65  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  ชัยสุวรรณ เลขานุการสภาเทศบาล สังวาลย์  ชัยสวุรรณ  
4 นายสาทิตย์  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 สาทิตย์  เพประโคน  
5 นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 อนุสรา  ชาญประโคน  
6 นายสังวาล  สวัสด ี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 สังวาล  สวสัดี  
7 นายวิทยา  กิมประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 วิทยา  กิมประโคน  
8 นายเกษม  ประเสริฐศรี สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 เกษม  ประเสริฐศรี  
9 นางม้วย  แป้นประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ม้วย  แป้นประโคน  

10 นางชื่นนภา  เพประโคน สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ชื่นนภา  เพประโคน  
11 นายสกูล  สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สกูล  สุทธ ิ  

     
     
     

 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  
ลำดับที ่ ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ หมายเหต ุ

1 นายแสวง  เกรียรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 ลา 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชือ่  -  สกลุ ตำแหนง่ ลายมอืชือ่ หมายเหต ุ

1 นายพนม  คิดชนะ นายกเทศมนตรี พนม  คิดชนะ  
2 นายบุญฤทธิ์  อาจทวีกุล รองนายกเทศมนตรี บุญฤทธิ์  อาจทวีกุล  
3 นายมนตรี  จันทร์จำรัตร เลขานุการนายกเทศมนตรี มนตรี  จันทร์จำรัตร  
4 นายเยื่อง  ชาญประโคน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เยื่อง  ชาญประโคน  
5 นายอภิศักดิ์  มะลิงาม ผู้อำนวยการกองช่าง อภิศักดิ์  มะลิงาม  
6 นายปวีร์  แกล้วกล้า หัวหน้าสำนักปลัด ปวีร์  แกล้วกล้า  
7 นางสาวฐิตาพร  จันศรี ผู้อำนวยการกองคลัง ฐิตาพร  จันศรี  
8 นายสนอง  คำเปล่ง ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนอง  คำเปล่ง  
9 นายเสกสันต์  สุภนาม ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสกสันต์  สุภนาม  

10 นางสาวฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์ ผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไป ฤทัยรัตน์  จะริบรัมย์  
11 นางสาววันเพ็ญ  พงศ์เที่ยงทัศน์ นักวิชาการศึกษา วันเพ็ญ  พงศ์เที่ยงทัศน์  
12 นายชลากร  เกรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชลากร  เกรัมย์  
13 นางวรรณี  อะพินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ วรรณี  อะพินรัมย์  
14 นางสายฝน  ศิริอินทร์ นักทรัพยากรบุคคล สายฝน  ศิริอินทร์  
15 นางสาวอรทัย  ชัยชุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อรทัย  ชัยชุมพล  
16 นายประหยัด  ดัดถุยาวัตร ผช.นักประชาสัมพันธ์ ประหยัด  ดัดถุยาวัตร  
17 นายณัฐพล  รอบแคว้น ช่างไฟฟ้า ณัฐพล  รอบแคว้น  
18 นายรุ่งเพ็ชร  เพ็ชรเลิศ พนักงานขับรถเครื่องจักรกลเบา รุ่งเพ็ชร  เพ็ชรเลิศ  
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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  สมัยที่ 2  ประจำปี พ.ศ. ๒๕65" ลงวันที่ 11 เมษายน ๒๕65 
   - ประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลและได้ดำเนินการประชุมสภา  
ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบยีบวาระที ่ ๑ เรือ่งทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕65  
(ประธานสภาเทศบาล) มีสมาชิกสภาฯ ไม่ได้เข้าประชุมสภาฯ จำนวน  1  ท่าน  คอื นายแสวง  เกรียรัมย์   สมาชิกสภา

เทศบาล  เขต  1  เนื่องจากติดธุระไปต่างจังหวัด  จึงไม่สามารถเข้าประชุมสภาฯ ได้  สำหรับใน
วาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบด้วยกัน  3   เรื่อง  ดังนี้ 

 1. เรื่อง  ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 

  ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565  
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกทุกท่านแล้ว  ขอให้ท่านได้ศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมนะครับ 

 2. เรื่อง  ขอข้อมูลของสมาชิกเพ่ิมเติม ขอทุกท่านนะครับ  เพ่ือนำไปบันทึกข้อฯ ในระบบศูนย์
ข้อมูลการเลือกตั้งผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น และทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง  
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

 3. เรื่อง  การแนะนำตัวพนักงานเทศบาล   
  ตามที่  เทศบาลตำบลหลักเขต  ได้รับโอน (ย้าย)  พนักงานเทศบาลรายใหม่  มาปฏิบัติ

หน้าทีป่ระจำเทศบาลตำบลหลักเขต  จึงขอให้ท่านได้แนะนำตัว  ต่อสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  
เกี่ยวกับประวัติย่อๆ พอสังเขป  ขอเชิญครับ 

นายปวีร์  แกล้วกล้า -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน   
(หัวหน้าสำนักปลัด) กระผม  นายปวีร์   แกล้วกล้า  ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัด   โอน (ย้าย)  มาจากเทศบาลตำบล 

ทะเมนชัย  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์   ผมต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย  หากท่านต้องการ
คำแนะนำหรือจะเสนอแนะต่างๆ    กระผมยินดีรับฟังและน้อมรับคำเสนอแนะด้วยความเต็มใจ  เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาเทศบาลตำบลหลักเขต  ให้ดียิ่งขึ้นไปครับ 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - สภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ยินดีต้อนรับ  นายปวีร์  แกล้วกล้า  ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด 
(ประธานสภาเทศบาล) เทศบาลตำบลหลักเขต  คนใหม่ด้วยนะครับ  ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ให้สุดความสามารถเพ่ือพัฒนา 

เทศบาลเราให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป  ซึ่งเราจะทำงานร่วมกันอีกนาน มีอะไรก็ติดต่อประสานงาน   
พูดคุยกันด้วยหลักการและเหตุผล 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที ่ ๒ เรือ่งรับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาล  ครัง้ทีผ่่านมา  สมยัสามญั  สมยัแรก  ประจำป ีพ.ศ. 
๒๕65  เมือ่วนัที ่  14  กมุภาพนัธ์  ๒๕65 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีท่านใดจะทักท้วงหรือขอแก้ไขเก่ียวกับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมาหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  ขณะนี้เวลา  10.20 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล)  ถือว่าครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
มตทิี่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่ผ่านมา  ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
    รับรอง            10    เสียง 
    ไม่รับรอง    -     เสียง 
    งดออกเสียง    1    เสียง 

ระเบยีบวาระที ่ 3 เรือ่งกระทู้ถาม 
   - ไม่มี 

ระเบยีบวาระที ่ 4 เรือ่งที่คณะกรรมการทีส่ภาทอ้งถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว้ 
   - ไม่มี 

ระเบยีบวาระที ่ 5 เรือ่งเสนอใหมเ่พือ่พจิารณา / เหน็ชอบ / อนมุัต ิ
นายสุพจน์   อาญาเมือง - ญตัติที ่1 เรื่อง   การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน   
(ประธานสภาเทศบาล) เครื่องพิมพ์ Multifunction   แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์  จำนวน  2  เครื่อง   ตั้งไว้   

15,000.-บาท  (สำนักปลัด)  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายปวีร์  แกล้วกล้า   -  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  ทุกท่าน  ตามที่เทศบาลตำบล 
(หัวหน้าสำนักปลัด) หลักเขต  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมี 

ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564 เป็นต้นไปนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ. 2543  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น  
 เหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  ในครั้งนี้เนื่องจากลักษณะรายละเอียดที่กำหนดไว้ในตอนจัดทำงบประมาณนั้น  ใช้
เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ  เดือนมิถุนายน  2564  ต่อมา
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ได้เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่  เมื่อวันที่  30  เดือนธันวาคม  2564 ทำให้รายละเอียดได้
เปลี่ยนไปด้วย    
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ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกำหนด จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลหลักเขต  
ได้พิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
เครื่องพิมพ์ Multifunction   แบบหัวฉีดพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์  เครื่องละ  7,500.-บาท  จำนวน  2  
เครื่อง   ตั้งไว้  15,000.-บาท (สำนักปลัด) รายละเอียดดังนี้ 

คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทีข่อเปลีย่นแปลง 
 

ขอ้ความเดมิ 
 

ขอ้ความใหม่ 
 

เพื่อจัดซื้อจำนวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner  และ Fax  ภายในเครื่อง
เดียวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลติ  
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ย
กว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพมิพ์สสีาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา  
- สามารถทาสาเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเ์ซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า  
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่ายไรส้าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนด
ขนาดของกระดาษเองได้  
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์(สำนักปลดั) 
 

เพื่อจัดซื้อจำนวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ
เป็น Printer, Copier , Scanner  ภายในเครื่องเดยีวกัน  
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลติ  
- มีความละเอียดในการพมิพ์ไม่นอ้ย
กว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพมิพ์ขาวดาสาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพมิพ์สสีาหรับกระดาษ A4 ไม่น้อย
กว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรอื 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา-สี) ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสดุไม่น้อย
กว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอตัโนมตัิ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสาเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดา  
- สามารถทาสาเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 สาเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอรเ์ซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-
T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งาน
ผ่าน เครือข่ายไรส้าย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนด
ขนาดของกระดาษเองได้  
เกณฑร์าคากลางและคณุลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์(สำนักปลดั) 
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   ซึ่งข้อความเดิมจะมีคำว่า “และ Fax” ส่วนข้อความใหม่นั้นไม่มีคำว่า “และ Fax” ตาม 

เกณฑ์ราคากลางและลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ วันที่ 30  เดือนธันวาคม  2564   
ฉบับล่าสุด  จึงขอให้สภาเทศบาลได้พิจารณาด้วยครับ 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือสอบถามเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณ 
(ประธานสภาเทศบาล) รายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  หรือไม่  
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  ขณะเวลา  10.40 น. มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักเขต  อยู่ในที่ประชุม  จำนวน  11  คน   
(ประธานสภาเทศบาล) ถือว่าครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับว่า  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ตามที่เสนอมาหรือไม่ 
มตทิี่ประชุม  -  มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  

2565   ด้วยคะแนนเสียง  ดังนี้ 
เห็นชอบ    10     เสียง 

    ไม่เห็นชอบ            -       เสียง 
    งดออกเสียง           ๑      เสียง 

นายสุพจน์  อาญาเมือง ญัตติที ่ 2  เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณ  2565 (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)  ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงครับ 
นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  กระผม  นายอภิศักดิ์   
(ผู้อำนวยการกองช่าง) มะลิงาม  ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล   ได้รับมอบหมายจากท่าน 

นายกเทศมนตรี  ให้รายงานผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี 
งบประมาณ  2565 (งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ 
 

รายการ 
 

วงเงนิ 
ที่ตัง้ไว ้

วงเงนิ 
ที่ทำสญัญา เงนิคงเหลอื 

ตรวจรบัเมือ่ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายมิน 
ไปทางสระน้ำทิศตะวันตก หมู่ที่ 7 

 361,300.-    ยังไม่ดำเนินการ 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้าน
นายวัฒนา กิมประโคน ไปถึงบ้านนายประเสริฐ มาเตม็ใจ  
หมู่ที่ 1 

 87,900.-    ยังไม่ดำเนินการ 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้าน
นายเสน่ห์  หงส์ทอง ถึงบ้านนายลาม สุระรัมย์ หมู่ที่ 14 

 134,200.-    ยังไม่ดำเนินการ 

4 โครงการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหลักเขต 
ด้านทิศเหนือฝั่งสระนำ้หนองสมบรูณ ์

 268,400.-    ยังไม่ดำเนินการ 

5 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสรมิเหล็ก
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักเขต 

 214,100.-    ยังไม่ดำเนินการ 

6 โครงการก่อสร้างสถานสีูบน้ำดบิ  50,000.-    ยังไม่ดำเนินการ 

7 โครงการขุดลอกคลองบ้านเขตประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๔  482,000.-    ยังไม่ดำเนินการ 

8 โครงการขุดลอกคลองบ้านเขตสามัคคี  หมู่ท่ี ๘  126,000.-    ยังไม่ดำเนินการ 

9 โครงการขุดลอกคลองบ้านหลักเขต  หมู่ท่ี ๒  189,000.-    ยังไม่ดำเนินการ 
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ลำดับ 
 

รายการ 
 

วงเงนิ 
ที่ตัง้ไว ้

วงเงนิ 
ที่ทำสญัญา เงนิคงเหลอื 

ตรวจรบัเมือ่ 

10 โครงการเทลานคอนกรตีเสริมเหลก็ ภายในสำนักงานเทศบาล
ตำบลหลักเขต 

 352,600.-  350,000.- 2,600.- 25/2/2565 

11 โครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านตาแผ้ว หมู่ที่ ๖ ไปทางทิศใต้
บ้านเขตพัฒนา หมู่ที่ 9 

 134,100.-  134,000.- 100.- ยังไม่เบิกจ่าย 

12 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  จากบ้านเสม็ด หมู่ที่ 7 
ไปทางบ้านฝังงา 

 211,000.-   206,000.-   1,000.-  27/1/2565 

13 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก  ช่วงนานายบง ไปทาง
บ้านตาพระ ต.โคกขมิ้น บ้านเขตประชาสรร  หมู่ที่ 14 

 206,600.-   206,000.-   600.- ยังไม่เบิกจ่าย 

14 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บนคันคลองบ้านเขต
พัฒนา หมู่ที่ 9 

 271,200.-   271,000.-   200.-  ยังไม่เบิกจ่าย 

15 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกช่วงนานายเอี่ยว ไปทาง
คลองบ้านเขตประชาสรร หมู่ที่ 14  

 206,600.-   205,000.-   1,600.- 4/2/2565 

16 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านสมสุข หมู่ที่ ๑๑ ไป
ทางบ้านไผ่สีทอง หมู่ที่ 13 

 312,600.-    ยังไม่ดำเนินการ 

17 โครงการยกระดับถนนดิน จากวัดโคกเก่าไปทางชลประทาน
หนองหัวผี หมู่ที่ 4 

 179,900.-   176,000.-   3,900.-  25/1/2565 

18 โครงการยกระดับถนนดินช่วงโค้งนานายสุขีน อาญาเมือง ถึง
คลองโคกตะคร้อ หมู่ที่ 14 

 414,800.-   319,000.-   95,800.-  20/4/2565 

 
    สรปุ  โครงการทั้งหมด  18  โครงการ  ดำเนินการแล้ว  8  โครงการ  และยังเหลืออีก   

10 โครงการ  ก็จะทยอยดำเนินการไปเรื่อยๆ แต่ก็ข้ึนอยู่กับเงินด้วยครับว่าจะมาตามเป้าหรือเปล่า 
นายสุพจน์  อาญาเมือง - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ได้รายงานผลการดำเนินงาน 
(ประธานสภาเทศบาล) ผลการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  2565 (งานก่อสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐาน)  ตามที่ได้ชี้แจงฯ หรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มี     

ระเบยีบวาระที ่ 6 เรือ่งอืน่ๆ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง   -  มีผู้ใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล)  
นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉันขอนำเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอยู่  4  เรื่องดังนี้ 
 1) เรื่อง  น้ำขังหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร   
  ตามท่ีริมถนนบริเวณตรงข้างหน้าโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร  มีน้ำท่วมขังตลอดทาง  

ตั้งแต่บ้านนายเผย  วิเชียรรัมย์  จนถึงบ้านนางลำดวน  วิจิรัมย์  เกรงว่าชาวบ้านจะเกิดอุบัติเหตุ
เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ 
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2) เรื่อง  ระบบน้ำประปา หมู่ที่ 10 
  เป็นปัญหาเรื้อรังมานานแล้วนะค่ะ  เพราะว่าระบบน้ำประปานั้น  บางวันก็ใสแต่บางวัน

จะมีน้ำขุ่นและมีกลิ่นเหม็น  จนไม่สามารถท่ีจะหน้าหน้าแปรงฟันได้  จะเป็นประมาณนี้ประจำและ
นานแล้ว 

 3) เรื่อง  ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
  ตามท่ี  คุ้มโคกตาเอ้ือง  หมู่ที่ 10  ยังไม่มีไฟฟ้าใช้  เป็นปัญหาความเดือดร้อนของ

ชาวบ้านมานานแล้ว   
 4) เรื่อง  ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านผู้ใหญ่ปรียานุช กระเชิญรัมย์ หมู่ที่ 10   
  ด้วยถนนหน้าคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบ้านผู้ใหญ่ปรียานุช กระเชิญรัมย์ หมู่ที่ 10  ได้

ชำรุดเสียหาย  ถนนทรุดเป็นหลุมลึก  เกรงว่าจะเป็นเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายได้ 
  จึงขอฝากให้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักเขต ทั้ง  4  เรื่องด้วยนะค่ะ    ช่วย

พิจารณาหาจัดหางบประมาณและหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนด้วย
นะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 

นายพนม  คิดชนะ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  สำหรับเรื่องถนน 
(นายกเทศมนตรี) ที่ชำรุดและเรื่องน้ำขังนั้น  เดี๋ยวจะให้ทางกองช่างได้ออกสำรวจ  และต้องดูว่าจะมีเงินดำเนินการ

หรือเปล่า ส่วนเรื่องไฟฟ้าและระบบประปาหมู่บ้าน  ให้ทางผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล  ได้ชี้แจ้งนะครับ 

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  สำหรับเรื่องน้ำประปา 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ผมเคยกำชับว่าให้ล้างเดือนละครั้งหรือ  2  ครั้ง  และที่ว่าบางวันน้ำใสบางวันน้ำขุ่นนั้น  สาเหตุ 

เกิดจากบางครั้งมีท่อแตก  และจะมีเศษดินต่างๆ เข้าไปหมักหมมทำให้น้ำขุ่นและนานๆ ไปน้ำก็จะ
มีกลิ่น  เวลาซ่อมเสร็จเราต้องไปเปิดน้ำปลายทางให้น้ำขุ่นออกให้หมดก่อนจะจ่ายน้ำให้ชาวบ้านใช้ 
เพราะมันมีประตูน้ำอยู่แล้วแต่ละจุด  แต่คนทำอาจจะละเลยหรือไม่ได้ปฏิบัติเลยทำให้เกิดปัญหา
น้ำขุ่น  ผมได้กำชับเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับ และผมจะช่วยแก้ไขปัญหาให้ครับ   
 ส่วนเรื่องน้ำขังมีอยู่  2  จุด  มีหน้าโรงเรียนไตรมิตรฯ และหมู่ที่ 9 หน้าบ้านยายใจ  ผม
ได้ออกไปดูแล้วมีระยะทางยาวพอสมควร  อาจจะต้องใช้จ่ายจากเงินสะสม 

และเรื่องไฟฟ้าคุ้มโคกตาเอ้ือง จริงๆ แล้วให้ทำเรื่องไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเลยครับ 
เพราะว่าเขาก็มีงบประมาณในการขยายเขตอยู่แล้ว  ให้ชาวบ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มีกีจ่ำนวน
ครัวเรือนก็ไปยื่นเรื่องด้วยกัน  เพราะถ้าจะขยายเขตไฟฟ้าเกรงว่าไฟจะไม่พอเนื่องจากระยะ
ทางไกล  ต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าอีกตัว  ต้องดึงสายใหญ่ไปด้วย  ส่วนที่จะเข้าไปยื่นเรื่องที่ไฟฟ้า  
ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนมาปรึกษาผมได้เดี๋ยวผมจะช่วยประสานอีกทางหนึ่งครับ 

สำหรับเรื่องถนนที่ชำรุด  ขอให้ท่านทำเรื่องเข้ามาเทศบาลได้เลยครับ อย่างที่ท่านนายกฯ 
ได้พูดไปแล้ว  และทางกองช่างจะออกสำรวจเพ่ือประมาณการซ่อมแซมต่อไปครับ ตรงไหนที่ทำ
ไม่ได้ก็เอาเข้าเทศบัญญัติฯ ปีหน้า  ตรงไหนพอซ่อมแซมได้ก็จะซ่อมแซมครับ  
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นายสุพจน์  อาญาเมือง - ก็ต้องขอฝากทางฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการกองช่างด้วยนะครับ  สำหรับปัญหาของชาวบ้าน 
(ประธานสภาเทศบาล) ที่ได้รับความเดือดร้อน  เราต้องช่วยกันทุกๆ ฝ่าย  เพ่ือให้งานลุล่วงตามเป้าหมายนะครับ  ตอนนี้ก็

มีสมาชิกได้ทำหนังสือมาแล้วพร้อมรูปถ่าย  หลังเลิกประชุมก็จะได้มอบให้กับท่านนายกเทศมนตรี
ต่อไปครับ 

นายมนตรี  จันทร์จำรัตร -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมมีเรื่องนำเสนอ 
(เลขานุการนายกฯ) เกี่ยวกับมีน้ำท่วมขัง  บ้านตามแผ้ว  หมู่ที่  6  ช่วงซอยบ้านนางพุด  ธรรมดา  เวลาฝนตกท่วม 

ตลอดเลยครับ ระยะทางประมาณ 200  เมตร  น้ำลึกประมาณ 20 เซนติเมตร สมาชิกบางท่าน 
อาจยังไม่เคยเห็นเพราะไม่ใช่ทางผ่าน  ขอให้สภาช่วยพิจารณาด้วยครับ 

นายสังวาลย์  ชัยสุวรรณ -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่อง  ขอให้ผู้บริหาร 
(เลขานุการสภาเทศบาล) ช่วยจัดหางบประมาณในการวางท่อบนคันคลองห้วยตะคร้อด้วย ถ้าไม่ได้ใส่ท่อปีนี้คันคลองน่าจะ 

ขาดแน่นอน  ชาวบ้านฝากมาครับ 
นายปราโมทย์  แป้นประโคน -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน เรื่องคำร้องทั่วไป  
(รองประธานสภาเทศบาล) และเรื่องของประชาคมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือฝ่ายบริหารก็ทำเรื่องมาได้นะครับ  อย่างของผมก็มีอยู่  

ถนนชำรุด  หมู่ที่  8  ตรงหน้าวัด  น้ำเซาะเป็นหลุมเกือบพังแล้ว  ขอฝากฝ่ายบริหารช่วยซ่อมแซมด้วย  
ซึ่งผมได้ทำเรื่องมาให้กับท่านประธานสภาฯ แล้วครับ  

นายสกูล  สุทธิ  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมมีเรื่องจะนำเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) เกี่ยวกับถนนดิน  ถ้าหากมีเงินเข้ามาแล้วก็ขอให้รีบดำเนินการเพราะเป็นช่วงหน้าฝนแล้ว  ส่วนคลอง

ทางด้านทิศเหนือตอนนี้ได้เงินที่เหลือจากที่งานทำบุญหมู่บ้าน ประมาณ 6,000.- บาท  และชาวบ้าน
ก็ช่วยกันเรี่ยไร คนละ 500 , 200 , 100 บาท  จ้างรถแม็คโคมาปิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ค่ารถแม็คโค
เขาเอา 10,000.-บาท  เพราะว่าถ้าจะรอแต่งบฯ เทศบาลคงจะไม่ไหว  หมู่บ้านต้องดูแลตัวเองด้วย
ตอนนี้ก็ยังเหลือหินที่จะมาใส่เพ่ือไม่ให้แฉะ  ก็อยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านนายกฯ ช่วยหาง
ประมาณมาเทหิน  แต่ท่านบอกว่ายังไม่งบฯ ไม่เป็นไรเรารอได้  และมีคลองหมู่ที่ 9  ที่ว่ายังไม่ได้ใส่ท่อ
ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะผมยังไม่ได้ไปสำรวจ  ก็อยากให้ฝ่ายบริหารช่วยดูด้วยนะครับ 

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝน 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) แล้วนะครับ  หากท่านเห็นถนนหนทางชำรุดก็ทำเรื่องเข้ามาได้เลย  ทุกเรื่องครับไม่ว่าคันคลองขาด  

หรือเรื่องไฟฟ้าต่างๆ ทำคำร้อง  ถ่ายรูป รายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ  แล้วก็แจ้งมาได้เลยครับเพ่ือจะ
ได้รวบรวมข้อมูล  ออกสำรวจประมาณการฯ แล้วเสนอท่านนายกเทศมนตรีตำบลหลักเขต  ต่อไป 

นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  อยากสอบถามเรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ที่ทำคำร้องมา  จุดหน้าบ้านดิฉัน มีท่อระบายน้ำพัง  เกรงว่าเวลารถวิ่งจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ 
นายสุพจน์  อาญาเมือง - ก็ขอฝากทางกองช่างช่วยไปดูแลด้วย  บางครั้งหากเราไม่พูดเขาก็ไม่รู้  เราต้องช่วยการดูแล  และต้อง 
(ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่าน สท.สกูล  สุทธิ  ที่พาชาวบ้านซ่อมแซมคันคลอง  โดยที่ไม่รองบประมาณจากเทศบาล 
   นี่แหละคือคนเป็นผู้นำที่ดี  ขอบคุณอีกครั้งนะครับ 
นายมนตรี  จันทร์จำรัตร  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เรื่องถนนสายบ้านสมสุข 
(เลขานุการนายกฯ) ไปบ้านทุ่งสว่าง  ตำบลสูงเนิน  มีน้ำกัดเซาะด้านล่างเป็นโพรง จนเหลือแต่พ้ืนคอนกรีต  เกรงว่าจะเกิด 

อันตรายขอให้กองช่างออกไปสำรวจด้วยนะครับ 
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นายเกษม  ประเสริฐศรี -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอฝากเรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) น้ำท่วมด้วยนะครับ  บ้านตาแผ้ว  หมู่ที่ 6  มีหลายจุด  ชาวบ้านถามแล้วถามอีก  ขอให้ท่านนายกฯ 

ช่วยไปดูด้วยนะครับ  และก็ขอโคมไฟฟ้าสาธารณะด้วยครับ  บ้านตาแผ้ว  หมู่ที่ 6  เส้นนอก  จำนวน  
2  จุด  และบ้านสมสุข  หมู่ที่ 11  จำนวน  1  ชุด  

นายอภิศักดิ์  มะลิงาม -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  เดี๋ยวผมจะให้ช่างไฟ 
(ผู้อำนวยการกองช่าง) ออกสำรวจครับว่าบริเวณติดตั้งนั้นมีสายดึงดับหรือเปล่า  ถ้ามีก็สามารถติดตั้งได้เลย  แต่ถ้าไม่มีสายดึง

ดับก็ติดตั้งไม่ได้  ยกเว้นใช้ไฟบ้านของชาวบ้าน  แต่เราต้องประสานกันก่อนว่าเขาจะยอมหรือเปล่า 
นางสาวอนุสรา  ชาญประโคน  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ดิฉันขอนำเสนอเรื่อง 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) ถนนชำรุดอีกรอบนะค่ะ  คือว่าถ้ากองช่างออกไปสำรวจแล้วยังไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยติดขัดเรื่อง

งบประมาณไม่มีหรืออะไรก็แล้วแต่  ให้ท่านช่วยทำป้ายเตือนไว้ด้วยว่ามีถนนตรงนี้ชำรุด  เพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุ 

นายสังวาล  สวัสด ี -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนแล้ว 
(สมาชิกสภาฯ เขต 1) เมื่อใหร่จะไปใส่ท่อคันคลองที่หักครั้งก่อน  เพราะครั้งก่อนที่ซ่อมไม่ได้ใส่ท่อเกรงว่าปีนี้จะพังอีก  

และอีกเรื่องหนึ่ง  อยากให้ซื้อเครื่องตัดหญ้าไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วย  เนื่องจากหน้าฝนแล้ว
หญ้าขึ้นเร็วจะได้ช่วยกันตัดให้เกิดความสะอาดและสวยงาม 

นายสุพจน์  อาญาเมือง - ก็ขอฝากไปยังฝ่ายผู้บริหารอีกครั้งนะครับ  เกี่ยวกับการซ่อมแซมคันคลอง  ตรงไหนที่สมควร 
(ประธานสภาเทศบาล) วางทอ่ก็อยากให้ทำให้เรียบร้อยไปเลย จะได้ไม่ต้องซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับ 
นายสกูล  สุทธิ  -  เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลหลักเขต และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ผมขอเสนอแนะแบบ 
(สมาชิกสภาฯ เขต 2) นี้นะครับ  การวางท่อผมอยากให้ได้เป็นท่อพีวีซีจะดีกว่าท่อซีเมนต์  เพราะว่าท่อซีเมนต์เวลาเราใส่  

ประกบต่อกันนั้นมันจะเป็นร่องเวลาน้ำไหลจะทำให้น้ำกัดเซาะได้   และจะทำให้คันคลองพัง    แต่
ท่อพีวีซีมันไม่มีรอยต่อใส่แบบยาวท่อนเดียว  ผมว่าน่าจะทนกว่านะครับ  ทำทีเดียวจบ  จะได้ไม่ต้อง
ทำแล้วทำอีก  แทนที่ได้เอางบฯ ไปทำอย่างอ่ืน  แต่ต้องมาซ่อมแต่จุดเดิมๆ ขอฝากด้วยนะครับ 

นายสุพจน์  อาญาเมือง -  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
ที่ประชุม  -  ไม่มี 
นายสุพจน์  อาญาเมือง -  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนออีกผมขอปิดประชุมครับ  
(ประธานสภาเทศบาล)  
   เลิกประชมุเวลา  11.10  น. 

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


