
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 สมัยท่ี ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๓ 
วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
………………………………..……. 

 
ผูมาประชุม 
 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ 
นายนิ่ม   เสริฐกระโทก 
นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  
นายลําเพียง  ฮวบกระโทก 
นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก 
นางมณฑิรา   นาถา 
นางธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ 
นายจีระพันธ  หุมกระโทก 
นายประทวน  เลื่อยกระโทก 
นายม่ัง  แอมกระโทก 
นางบุญเรือน  คุรุกิจกําจร 
นายสมพันธ  ยอมกระโทก 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
รองประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
นิติกร/เลขานุการสภาเทศบาล 

ไชยรัตน   พันธนามานุรักษ 
นิ่ม   เสริฐกระโทก 
อรุณ  ทรงบันดิษฐ 
ลําเพียง   ฮวบกระโทก 
ศิลาวัล    ฮวบกระโทก 
มณฑิรา   นาถา 
ธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ 
จีระพันธ    หุมกระโทก 
ประทวน  เลื่อยกระโทก 
ม่ัง  แอมกระโทก 
บุญเรือน  คุรุกิจกําจร 
ลา 
ณรงคฤทธิ์  คําพันธ 

 

ผูเขารวมประชุม 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชือ่ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
 

๑๑ 
๑๒ 

นายชัยนิคม   ปดชา 
นายประเสริฐศักดิ์  ชวฤทธิ์ 
นางศรีไพร  หอกระโทก 
นายสุขสันต  แสงมณี 
นายแสวง  เยยกระโทก 
นางเมษา  เอมกระโทก 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 
พ.จ.อ.วีระพล  ยิ้มกระโทก 
นายวีระยุทธ  พระสุวรรณ 
นางชนกนันท  กุศลสูงเนิน 
 
นางสาวศรินทรญา  หัสสครบุรี 
นางอรุณ  บัวตะคุ 

นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
นักพัฒนาชุมชน/รักษาการหัวหนาฝาย
อํานวยการ 
นักวิชาการพัสดุ 
ผูชวยชางเขียนแบบ (แทนผอ.กองชาง) 

ชัยนิคม   ปดชา 
ประเสริฐศักดิ์  ชวฤทธิ์ 
ศรีไพร  หอกระโทก 
สุขสันต  แสงมณี 
แสวง  เยยกระโทก 
เมษา  เอมกระโทก 
ลา 
วีระพล  ยิ้มกระโทก 
วีระยุทธ  พระสุวรรณ 
ลา 
 
ศรินทรญา  หัสสครบุรี 
อรุณ  บัวตะคุ 

 
 
 
 



 

-๒– 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  น.  
  

           เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให  เลขานุการ
สภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํา
กลาวไหวพระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  ซ่ึงกําหนดไวตั้งแตวันท่ี ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  
เปนตนไปมีกําหนด ๓๐ วัน วันสิ้นสุดสมัยประชุมวันท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  
จํานวน  ๑๑  ทาน  ลา  ๑ ทาน  ถือวาครบองคประชุม จึงขอเชิญทานประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาตาม
ระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องท่ีประธานจะแจงใหทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  -  กลาวสวัสดี  สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ 
ประธานสภาเทศบาล ท่ีเขารวมประชุมสภาเทศบาล ในวันนี้เปนการนัดประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ใน

วันท่ี  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามท่ีสมาชิกสภาเทศบาลไดกําหนดใหมีการประชุม
ไวตั้งแตวันท่ี ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ไมเกิน ๓๐ วัน อาศัยอํานาจในขอ ๒๓ แหง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๔  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๗  สภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จึงไดนัดประชุมและ
ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเขาประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ใน
วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป ขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน 

 มีทานใดจะแจงเรื่องใดๆใหสภาเทศบาลทราบอีกหรือไมครับ   
 เชิญ รองศรีไพร  หอกระโทก 
 

นางศรีไพร  หอกระโทก   - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  มีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบวามีประกาศ

 จากกระทรวงการพัฒนาและความม่ันคงของมนุษย  ในหลักเกณฑการขอรับการ
 สงเคราะหในการจัดการศพ  ซ่ึงมีระเบียบการขอรับดังนี้ 

   - ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เรื่อง 
 กําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุน
 การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๒๓ 
 สิงหาคม ๒๕๖๑ 

   ขอ ๔ การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึง การ
 ชวยเหลือเปนเงินในการจัดการศพผูสูงอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท 

   ขอ ๕ การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณีนั้น ผูสูงอายุท่ีตายตอง
 เขาหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) อายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไป 
(๒) สัญชาติไทย 
(๓) ผูสูงอายุท่ีมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เวนแตผูสูงอายุท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑบัตร

สวัสดิการแหงรัฐแตยังไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐหรือยังไมไดลงทะเบียน ให
ผู อํ านวยการ เขต หรือนายอํา เภอ หรือ กํานัน  หรื อผู ใหญบ าน หรือ
นายกเทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา 
หรือประธานชุมชน เปนผูออกหนังสือรับรอง ตามแบบท่ีอธิบดีกรมกิจการ
ผูสูงอายุกําหนด 
 



  -๓- 
 
  การสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณีตามประกาศนี้ให
รวมถึงผูสูงอายุซ่ึงอยูในศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ สถาน
สงเคราะห สถานดูแล สถานคุมครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีดําเนินการในลักษณะเดียวกัน ซ่ึงจัดการศพตาม
ประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคมวัด มัสยิด โบสถ 
  ขอ ๖ การยื่นคําขอเพ่ือขอรับการสงเคราะหในการจัดการศพตาม
ประเพณี ใหผูท่ีรับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคําขอใน
ทองท่ีท่ีผูสูงอายุมีชื่ออยูในทะเบียนบานหรือภูมิลําเนาในขณะถึงแกความตาย 
ดังตอไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอท่ีสํานักงานเขต 
(๒) จังหวัดอ่ืน ใหยื่นคําขอท่ีสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

จังหวัดหรือท่ีวาการอําเภอ หรือสํานักงานเทศบาล หรือท่ีทําการองคการ
บริหารสวนตําบล หรือศาลาวาการเมืองพัทยา 
แบบคําขอรับการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี ใหเปนไปตามท่ี

อธิบดีกรมกิจการผูสูงอายุกําหนด 
 ขอ ๗  ผูยื่นคําขอรับการสงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี

ตามขอ ๖ ตองยื่นคําขอภายในกําหนดหกเดือนนับตั้งแตวันท่ีออกใบมรณบัตร
พรอมเอกสาร ดังตอไปนี้ 
(๑) ใบมรณบัตรของผูสูงอายุ 
(๒) บัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูสูงอายุ หรือหนังสือรับรองตามขอ ๕ (๓) 
(๓) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอ่ืนท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐท่ีมีรูปถาย

และเลขประจําตัวประชาชนของผูยื่นคําขอ กรณีการจัดการศพตาม
ประเพณีโดยมูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ ใหแนบหนังสือแสดงการจด
ทะเบียน หรืออนุญาตใหสราง จัดตั้ง หรือดําเนินงานมูลนิธิ สมาคม วัด 
มัสยิด โบสถ 

(๔) สมุดบัญชีหรือเลขท่ีบัญชีธนาคารของผูยื่นคําขอ เวนแตประสงคจะขอรับ
เงินสดใหดําเนินการตามระเบียบของทางราชการ 
 

มติท่ีประชุม -  รับทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  -  มีทานใดจะแจงเรื่องใดๆใหสภาเทศบาลทราบอีกหรือไมครับ   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวม 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกทาน  ผมขอเสริมหลักเกณฑการขอรับการสงเคราะหการจัดการศพจาก

ทางรองศรีไพร  ระเบียบจะมีแบบฟอรมเก่ียวกับการขอรับ จะมีผูรับรองคือ กํานัน 
ผูใหญบาน     นายกเทศมนตรี   ฝากสมาชิกสภาเทศบาลถาหากวามีเรื่องติดขัดของ
ผูรับรองใหประชาชนมาหาท่ีเทศบาล แลวทางเทศบาลจะดําเนินการใหครับ 

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  -  มีทานใดจะแจงเรื่องใดๆใหสภาเทศบาลทราบอีกหรือไมครับ   
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายจีระพันธ  หุมกระโทก 
   

 



-๔- 
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  มีเรื่องรองเรียนจาก

ชาวบาน ขอใหผูบริหารชวยดําเนินการใหดวยครับซอยบาน ผอ.สมัคร  ฉัตรรัตนวารี 
มีน้ําไหลมาจากรางระบายน้ํา จึงอยากใหผูบริหารและกองชางไปสํารวจใหม 
เนื่องจาก ทอระบายน้ําตัน จึงทําใหน้ําไหลทวมถนน  

 

มติท่ีประชุม -  รับทราบ  รับปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน สมัยสามัญ   
    สมัยท่ีแรก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๓  
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ตามสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  สมัยสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล  สมัยแรก  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี  ๒  มีนาคม ๒๕๖๓ บัดนี้เลขานุการสภาฯ 
    ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบรอยแลว และคณะกรรมการตรวจ 
    รายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมแลว เม่ือวันท่ี ๒๐   
    มีนาคม  ๒๕๖๓  ดังนั้นจึงเสนอมายังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  เพ่ือ 
    พิจารณาแกไข  เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมขอความใด ขอใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือการ 
    รับรองรายงานการประชุมตอไป  

เอกสารตางๆ ทางเลขานุการสภาเทศบาลไดจัดสงใหทุกทานแลว คงจะได
อานในรายละเอียดกันทุกคนแลว มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะขอเปลี่ยนแปลง
แกไขหรือไม เม่ือไมมีขอมติท่ีประชุม ทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม  ๒๕๖๒ โปรด
ยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑ 
เสียงเปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทูถาม 
    - ไมมี – 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลจระเขหินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ความหมายของเรื่องท่ีคณะกรรมการสภาเทศบาลตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณา  
ประธานสภาเทศบาล  แลวเสร็จเปนอยางไร  เชิญเลขาสภาเทศบาลอธิบายครับ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี 
นิติกร/เลขานุการสภาเทศบาล คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ความหมายเรื่องท่ี
    คณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลจระเขหินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ หมาย 
    ความวาสภาเทศบาลไดตั้งคณะกรรมการข้ึนมาชุดใดชุดหนึ่ง พิจารณาในสมัยประชุม
    ครั้งท่ีแลว เราก็จะนํามาบรรจุในวาระนี้เพ่ือใหสภาเทศบาลไดทราบวา  
    คณะกรรมการไดประชุมและผลการพิจารณาเปนอยางไร เชน อาจจะตั้ง 
    คณะกรรมการมาพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือไปศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตวันนี้
    ถือวาไมมีครับ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  -  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 



  -๕- 
 

 

นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวม 
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกทาน   
     ขอหารือในวาระนี้ เราสามารถตั้งคณะกรรมการสภาทองถ่ินเก่ียวกับการ 
    รับรองไดหรือไม 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี 
นิติกร/เลขานุการสภาเทศบาล คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน   
    สําหรับคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ตามขอ ๑๐๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
    พ.ศ. ๒๕๕๔) มีอยู ๒ ประเภท 
    (๑)  คือคณะกรรมการสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวนไมนอยกวา 
          ๓ คน ไมเกิน ๗ คน 
    (๒)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลท่ีไมใชเปน
          สมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๗ คน โดยเสนอจาก
          สภาเทศบาล หรือโดยนายกเทศมนตรีเปนผูเสนอแตงตั้งเปนกรรมการวิสามัญ
          ไดไมเกิน ๑ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด 
    หนาท่ี  เปนกิจการสภาหรือพิจารณาสวบสวนเรื่องใดๆ ท่ีอยูในกิจการของสภา  
    แลวรายงานตอสภาถือวาทําได ถือวาเปนกิจการของสภา 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  -  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 

นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวม 
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกทาน  ถาหากเราเห็นการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ีในสวนของ 
    เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเทศบาล  การกระทําของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
    ผูนําชุมชน ท่ีไปกระทบตอความเปนอยูของพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาล เรา 
    สามารถท่ีจะตั้งกรรมการหาขอเท็จจริงในสวนนั้น เพ่ือท่ีจะรายงานใหผูบังคับบัญชา 
    ทราบไดหรือไม และสามารถทําไดหรือไม 
      

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี 
นิติกร/เลขานุการสภาเทศบาล คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน  เรื่องท่ีตั้ง 
    คณะกรรมการสภาทองถ่ิน เพ่ือพิจารณากระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่อง
    ใดๆ ตองเปนเรื่องท่ีอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน  ซ่ึงสภามีอํานาจในการออก 
    ขอบัญญัติเทศบัญญัติ  ถวงดุลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูบริหาร สวนมาก
    จะเปนการตรวจสอบ ควบคุม การปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร ถาเปนเรื่องของชุมชน
    ท่ีเก่ียวกับสภาหรือเก่ียวกับนโยบายของผูบริหารหรือไมก็สามารถตั้งคณะกรรมการ
    ข้ึนมาสอบสวน ขอเท็จจริงและรายงานใหสภาทองถ่ินทราบไดครับ  ตามขอ ๑๐๔ 
    ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.  
    ๒๕๔๗   

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด มีความคิดเห็นเปนอยาไร เม่ือไมมี   
ประธานสภาเทศบาล  ขอไปในระเบียบวาระถัดไป 
 
 



-๖- 
 
 

ระเบียบวารท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม (เพ่ือพิจารณา) 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ๕.๑  ญัตติท่ี ๑  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตาม 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวม 
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกทาน  ขอมอบหมายใหผูอํานวยการกองคลัง/รักษาราชการปลัดเทศบาล 
    ชี้แจงญัตติดังกลาวในรายละเอียดแทนครับ 
 

นางเมษา  เอมกระโทก     - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี 
ผูอํานวยการกองคลัง  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางเมษา       
/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เอมกระโทก  ผูอํานวยการกองคลัง/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
    ญัตติท่ี ๑  ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตาม 
    เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
    งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงานโตะหมูบูชา 
    งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
    ขอความเดิม 
    - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโตะหมูบูชา จํานวน ๑  ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
     ๑) โตะหมูบูชา ๙ หนา  ๑๐ ไม 
     ๒) โตะลูกหมู หนากวางไมนอยกวา ๑๐ นิ้ว X ยาวไมนอยกวา ๒๐ นิ้ว 
    จํานวน ๙ ตัว 
     ๓) ฐานโตะหมูบูชา ขนาดกวางไมนอยกวา ๑๖๕ ซม. ลึกไมนอยกวา 
    ๑๐๐ ซม. สูงไมนอยกวา ๔๐ ซม. 
 

    แกไขเปนขอความใหม ดังนี้ 
     ๑) ทําดวยไมสัก 
     ๒) มีโตะหมูบูชา ๙ ตัว ความกวางตัวละ ๙ นิ้ว 
     ๓) มีฐานรองโตะหมู 
 

    เหตุผล  เนื่องจากกองคลังไมสามารถจัดครุภัณฑสํานักงาน โตะหมูบูชา ตามท่ีได 
    ตั้งไวได เพราะรานคาท่ีจําหนายโตะหมูบูชาไมมีจําหนายตามลักษณะท่ีไดตั้งใน 
    เทศบัญญัติไว 
 

    ขอกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
    ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ และท่ีท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
    ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดิน 
    และสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี 
    กอสรางเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
 

     -  ในกรณีท่ีเราตั้งโตะหมูบูชาทางเจาหนาท่ีพัสดุไมสามารถจัดหาวัสดุตาม 
    ท่ีไดตั้งไวในเทศบัญญัติ จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง แตงบประมาณเทาเดิม 
    ตามมาตรฐานครุภัณฑจะเปนปตอป 
 
 



-๗- 
 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ทานสมาชิกสภาเทศบาลก็คงจะเขาใจตามท่ีรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  ไดชี้แจงมา มีทานใดจะสอบถาม หรือชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไมครับ 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี
นิติกร/เลขานุการสภาเทศบาล คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน   
    ขอ ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑ ท่ีดิน 
    และสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี 
    กอสรางเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน   
     กอนท่ีจะจัดซ้ือจัดจางก็ตองจัดทําราคากลางข้ึนอีกครั้งครับ ถาจัดซ้ือจัดจาง
    แลวมีงบประมาณคงเหลือสวนนั้นก็จะตกเปนเงินสะสมไปครับ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ ในการแกไข
ประธานสภาเทศบาล  เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ  
    ประเภทครุภัณฑสํานักงาน โตะหมูบูชา งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑ 
เสียงเปนเอกฉันท 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  ญัตติท่ี ๒  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. 
นิติกร/เลขานุการสภาเทศบาล จากถนนชลประทานมูลบน ถึงขางบานนายหวง  พรตะคุ หมูท่ี ๑ บาน 
    จระเขหิน  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสรางพ้ืนฐาน   
    หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
    ยาว ๑๕๘ เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน หนา ๐.๑๕ เมตร กวางขางละ  
    ๐.๒๕ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย  
    (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลจระเขหิน) งบประมาณ ๓๓๖,๐๐๐ บาท 
     ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)หนาท่ี ๗๘ ลําดับท่ี ๓ 
    ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน โครงการกอสราง 
    ถนน คสล. หมูท่ี ๑ จากถนนชลประทานมูลบน ถึงขางบานนายหวง  พรตะคุ   
    เพ่ือใหการสัญจรไปมาของประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็ว 
    ขอกฎหมาย 
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
     ขอ ๘๙  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติ 
    จากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
     ๑)  ใหกระทําไดเฉพาะกิจการ ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง 
    สวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูน 
    รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอน 
    ของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
     ๒)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    แตละประเภทตามระเบียบแลว 



-๘- 
 
     ๓)  ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสาม 
    เดือนและกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปนคาใชจาย 
    ในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัย 
     ๔) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป  
    หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพนไป 
     ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ 
    การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 
    

    ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงในรายละเอียดครับ 
 
นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวม 
นายกเทศมนตรี ประชุมทุกทาน   
  เหตุผล  เพ่ือเปนการบริการชุมชนและสังคม ซ่ึงถนนดังกลาวเปนถนนเชื่อม

ระหวางชุมชนในเขตเทศบาลไปสูพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลจระเขหินซ่ึงอยู
ขางเคียง และยังเปนถนนเพ่ือใชขนสงพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกร ปจจุบันมี
สภาพเปนถนนดิน เปนหลุมเปนบอ และในชวงหนาฝนถนนดังกลาวเปนดินโคลน 
ทําใหประชาชนไมสะดวกในการสัญจรไปมา เพ่ือใหการสัญจรของประชาชนไดรับ
ความสะดวกเปนการบริการชุมชนและสังคม จึงเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณาจาย
ขาดเงินสะสมดําเนินการโครงการดังกลาว 

  ผมเสนออยากใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอโครงการท่ีจะดําเนินการ
กอสรางมาหลายๆ โครงการ และขอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณาความสําคัญ
ของการจายขาดเงินสะสม  เพ่ือท่ีจะไดพัฒนาทองถ่ินของเราใหเกิดประโยชนตอ
ชุมชน และผมก็อยากจะดําเนินการจัดทําโครงการใหหลายๆโครงการแตผม
ดําเนินการจายขาดเงินสะสมไดโครงการเดียว   

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ ขอเชิญทานผูอํานวยการกองคลัง/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลชี้แจงครับ 
นิติกร/เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นางเมษา  เอมกระโทก     - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี 
ผูอํานวยการกองคลัง  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางเมษา           
/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เอมกระโทก  ผูอํานวยการกองคลัง/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
 ขอมูลเงินสะสม/สํารองรายจายท่ีจําเปน ณ วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

- เงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมท่ี
ตองสงฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แลว ๑๘,๖๖๖,๑๔๖.๓๐ บาท  

- สํารองจายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแลวแตยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวาง
ดําเนินการและยังไมไดเบิกจาย ๕๘๒,๑๖๘.๐๐ บาท 

- คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบัน  ๑๘,๐๘๓,๙๗๘.๓๐ บาท 
- สํารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)  ๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
- สํารองจายประจําท่ีจะตองจายใหประชาชนลาชา (ประมาณ ๓ เดือน)  

๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
- เงินสะสมคงเหลือ  ๗,๖๘๓,๙๗๘.๓๐ บาท 

 



-๙- 
 

- สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%  ๗๖๘,๓๙๗.๘๓ บาท 
- คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชจายได  ๖,๙๑๕,๕๘๐.๔๗ บาท 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ           มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถาม หรืออภิปรายในญัตติดังกลาว  
นิติกร/เลขานุการสภาเทศบาล เพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม 
     สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ ในการจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนิน
            โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนนชลประทานมูลบน ถึงขางบานนายหวง พรตะคุ 
    หมูท่ี ๑ บานจระเขหิน  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานโครงสราง 
    พ้ืนฐาน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสรางขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
    ยาว ๑๕๘ เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน หนา ๐.๑๕ เมตร กวางขางละ ๐.๒๕ 
    เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย  (ตามแบบแปลนของ
    เทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ ๓๓๖,๐๐๐ บาท โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑ 
เสียงเปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ   
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ใหทราบหรือไม  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ           ตามบันทึกของกองคลัง เรื่องรายงานกรณีเบิกจายไมถูกตอง สํานักงานการ 
นิติกร/เลขานุการสภาเทศบาล ตรวจเงินแผนดินไดเรียกเงินคืน กรณีจายขาดเงินสะสมตอเติมอาคารฌาปนสถาน  
    วัดสวางหนองแวง และไดมีหนังสือสงถึงกิจการสภาเทศบาลเก่ียวกับ สํานักงาน 
    ตรวจเงินแผนดินไดเขามาตรวจสอบ ป พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวามีการใชจายเงินสะสม 
    ไมถูกตองใหนําเงินงสงคืนคลัง จํานวน ๑๖๖,๕๐๐ บาท สํานักงานตรวจเงิน 
    แผนดินทักทวงไมอยูในอํานาจหนาท่ีใหสงเงินคืน  

     ขออนุญาตชี้แจง สําหรับการเรียกเงินจายขาดเงินสะสมของวัดสวางหนอง 
    แวงศาลาฌาปนสถาน ในสวนท่ีจายขาดเงินสะสม ยังไมไดสงใชเงินคืนยังคงคางอยู 
    แตกรณีของศาลาฌาปนสถานหลังใหม ไดชี้แจงและสอบขอเท็จจริงไปแลว   
    และรายงาน สตง. ไปแลว ชี้แจงตามอํานาจหนาท่ี มีการขออนุญาต ผลการสอบสวน 
    ใหดําเนินการขอใชท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีของวัดใหถูกตอง ตามพระราชบัญญัติ 
    คณะสงฆ ซ่ึงวัดใหใชพ้ืนท่ี โดยไมมีคาเชา ไมชอบดวยพระธรรมวินัยตามท่ี 
    คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงไดสรุปมา 
     

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ใหทราบหรือไม  เชิญผูอํานวยการกองคลังครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นางเมษา  เอมกระโทก     - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี 
ผูอํานวยการกองคลัง  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมทุกทาน ดิฉันนางเมษา           
/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เอมกระโทก  ผูอํานวยการกองคลัง/รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 
    ตามท่ีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเรียกเงินคืน ป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีรายละเอียดดังนี้คะ 
 
 
 



-๑๐- 
 
 

ขอสังเกต
ท่ี 

โครงการ จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
ท่ีสงคืนคลัง 

วันท่ีสงใช ใบเสร็จ  
เลมท่ี/เลขท่ี 

คงเหลือ 

2.1 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 332,057.95 332,057.95    
2.2 บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 50,000.00    50,000.00 
2.3 เยี่ยมบานนักเรียน 7,800.00 7,800.00 16 พ.ค.60 10/60/10 - 
2.4 งานประเพณบุีญเดือน 3 ประจําป 2557 4,300.00 หลุด จายแลว 2,000 บาท 31 ม.ค. 61 - 

2.5 อนุรักษศิลปะพ้ืนบานประจําป 2557 34,660.00 8,000.00 2 พ.ค. 61 14/61/18 - 
   26,660.00 8 พ.ค. 62 8/62/22 - 

2..6.1 แหเทียนเขาพรรษา ประจาํป 2557     - 
 -ฎ 953/57 ลว 21 ก.ค. 57 5,600.00 15,000.00 5 ก.พ. 62 8/62/11 - 
 -ฎ 975/57 ลว 21 ก.ค. 57 15,980.00 6,580.00 8 พ.ค. 62 8/62/23 - 

2.6.2 งานประเพณสีงกรานต      
 -ฎ 617/57 ลว 13 เม.ย. 57 คาจางเหมาวง

ดนตรีหมอลํา 
100,000.00    100,000.00 

 -ฎ 622/57 ลว 14 เม.ย. 57 คาจางเหมาวง
ดนตร ี

5,000.00 5,000.00 11 ก.ย. 62 8/62/32 - 

 -ฎ 618/57 ลว 13 เม.ย. 57 คาแตงหนา 1,500.00 1,500.00 19 มิ.ย.60 10/60/14 - 
 -ฎ 623/61 ลว 14 เม.ย. 57 คาจางเหมา

แสดงลเิก 
60,000.00    60,000.00 

 -ฎ 700/61 ลว 7 พ.ค. 57 เงินรางวัลแขงขัน
เรือกระสวย 

5,000.00    5,000.00 

 -ฎ 700/61 ลว 7 พ.ค. 57 เงินรางวัลแขงขัน
บ้ังไฟ 

10,500.00 10,500.00 5 พ.ค.63 RCPT-
00873/63 

- 

 -ฎ 700/61 ลว 7 พ.ค. 57 คาตอบแทน
กรรมการตัดสิน 

5,000.00    5,000.00 

2.6.3 วันกตัญผููสูงอายุ ประจําป 2557 85,770.00 580.00 18 เม.ย.61 14/61/11 72,170.00 
   2,000.00 18 เม.ย.61 14/61/12 - 
   2,000.00 18 เม.ย.61 14/61/13 - 
   2,000.00 18 เม.ย.61 14/61/14 - 
   2,000.00 18 เม.ย.61 14/61/15 - 
   4,070.00 14 เม.ย.61 14/61/19 - 
   950.00 18 เม.ย.61 14/61/20 - 

2.6.4 งานประเพณลีอยกระทง      
 - ฎ 96/57 ลว 26 พ.ย.. 57 คาใชจายในการ

ประกวดเรือไฟ 
58,500.00 6,000.00 14 ม.ค. 58 11/58/16 52,500.00 

 - ฎ 101/57 ลว 29 พ.ย.. 57  1,330.00 1,330.00 19 มิ.ย. 60 10/60/61 - 
 - ฎ 96/57 ลว 26 พ.ย.. 57 คาอาหารและ

เครื่องดื่ม 
5,000.00 5,000.00 19 มิ.ย. 60 10/60/15 - 

 - ฎ 106/57 ลว 29  พ.ย.. 57  4,461.00    4,461.00 
2.7 กิจกรรมวันอาสาสมัครปองกันภยัฝายพล

เรือน (วัน อปพร.) 
15,600.00 15,600.00 8 พ.ค. 62 8/62/24 - 

2.8 โครงการดําเนินการปองกันรักษาความสงบ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต 2557 

34,915.00 เทศบาลช้ีแจง สตง. ไมไดไปยืนยันขอเสนอแนะ  

 



-๑๑- 
 

ขอสังเกต
ท่ี 

โครงการ จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
ท่ีสงคืนคลัง 

วันท่ีสงใช ใบเสร็จ  
เลมท่ี/เลขท่ี 

คงเหลือ 

2.9 เทศบาลเคลื่อนท่ี      
 - ฎ 921/57 ลว 8 ก.ค.57 คาปจจัยถวาย

พระ 
2,500.00    2,500.00 

 - ฎ 923/57 ลว 8 ก.ค.57  คาจางเหมา
ประกอบอาหาร 

7,000.00    7,000.00 

 - ฎ 924/57 ลว 8 ก.ค.. 57  คาถุงยังชีพ 6,450.00    6,450.00 
2.10.1 เงินอุดหนุนโรงเรียนจระเขหินสังฆกิจวิทยา 30,000.00    30,000.00 

3 คาตอเดมิอาคารฌาปนสถานวัดสวางหนอง
แวง ฎ 760/57 

165,472.00    165,472.00 

4 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 
(จายขาดเงินสะสม) 

222,675.00 30,451.00    

   8,000.00 20 ก.ย. 61 19-36/61/14 184,224.00 
 รวม 1,277,070.95 493,078.95   744,777.00 

 
ท่ีประชุม    - รับทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ใหทราบหรือไม  เชิญ สท.จีระพันธ  หุมกระโทก 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   
    ไดฟงทานนายกเทศมนตรีอธิบายมา เรื่องการจายขาดเงินสะสมเรื่องท่ีผมไดทํา 
    หนังสือยื่นมาก็ไมคอยสบายใจเพราะวาโครงการดังกลาวนั้นเปนความเดือดรอนของ
    ชาวบานจริงๆ เรื่องสระนายจอมสาธารณะประโยชนไมวาเปนสิ่งมีชีวิตท่ีพิษตอเปน
    ศัตรูตอมนุษยก็มาก ท่ีสรางความเดือดรอนใหกับประชาชน ชาวบานไดลงชื่ออยาก
    จะใหทําการปรับปรุงภูมิทัศนใหเกิดความสวยงามสะอาดปลอดภัยและขอ 
    ความอนุเคราะห ทานท่ีมีสวนเก่ียวของทุกทานโปรดจงมองเห็นความสําคัญและ
    ความเดือดรอนของชาวบานกรุณาทําใหโครงการนี้ผานไปดวยครับ ขอบคุณครับ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ เชิญ นายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวม 
นายกเทศมนตรี   ประชุมทุกทาน  แนวทางการดําเนินการแกไข ผูรับผิดชอบคือกองสาธารณสุข 
    รวมกับงานปองกันไดรวมกันปรึกษาหารือแนวทางการแกไข  และไดทําหนังสือขอ
    ความอนุเคราะหโรงงานน้ําตาลครบุรีเพ่ือขอรถแบ็คโฮเพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ี  แตยัง 
    ไมไดรับหนังสือตอบกลับมา ถาโรงงานน้ําตาลไมใหทางเทศบาลเราก็จะดําเนินการ 
    จางเหมารถแบ็คโฮ ในการปรับปรุงพ้ืนท่ีใหมีความสะอาดปลอดภัย จึงขอความ 
    รวมมือ รวมดวยชวยกันจากทุกหนวยทุกฝาย และทางเทศบาลเราก็ไมไดนิ่งดูดาย 
    แตติดปญหาตามท่ีไดชี้แจงไปแลวนั้น 
 

ท่ีประชุม    - รับทราบ 
 
 



-๑๒- 
 

-  มีทานจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีผมจะขอใหเลขานุการสภาเทศบาลได
สรุปผลการประชุมในวันนี้ 

     เลขานุการสภาเทศบาลไดสรุปผลการประชุมพอสังเขปใหท่ีประชุมรับทราบ 
- ประธานสภาเทศบาล ปดการประชุม 

ปดประชุมเวลา  ๑๑.๕๕  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม 
        (นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ) 
                     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลวมีมติรับรอง
รายงานการประชุมเปนเอกฉันท   เม่ือวันท่ี............. เดือน....................................... พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
    

   (ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางอรุณ   ทรงบันดิษฐ) 
 
   

   (ลงชื่อ)            กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
    (นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก) 
 
 

   (ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม 
       (นางมณฑิรา  นาถา) 
 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน    มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว 
เม่ือวันท่ี................เดือน........................................พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

    (ลงชื่อ)            
       (นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ) 

               ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน        
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