
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖๓ 
ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๖๓ 

วันท่ี ๒   มีนาคม   ๒๕๖๓   
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  (ช้ัน  ๒) 

………………………………..……. 
ผูมาประชุม 
 

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

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

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

ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
รองประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  

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

 

ผูเขารวมประชุม 

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

๑๐ 
 

๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

 

นายชัยนิคม   ปดชา 
นายประเสริฐศักดิ์  ชวฤทธิ์ 
นางศรีไพร  หอกระโทก 
นายสุขสันต  แสงมณี 
นายแสวง  เยยกระโทก 
นางเมษา  เอมกระโทก 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 
พ.จ.อ.วีระพล  ยิ้มกระโทก 
นายวีระยุทธ  พระสุวรรณ 
นางชนกนันท  กุศลสูงเนิน 
 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ 
นายรัฐฉัตร  ไมแกว 
นางชนันภรณ  อุนกระโทก 
นางสาวศรินทรญา  หัสสครบุรี 
นายเอกภพ  พันธวิจิตร 
นายประเชิญชัย  เจริญครบุรี 

นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
นักพัฒนาชุมชน/รักษาการหัวหนาฝาย
อํานวยการ 
นิติกร 
ตัวแทนบานจระเขหิน หมูท่ี ๑ 
ผูชวยผูใหญบานจระเขหิน หมูท่ี ๑ 
นักวิชาการพัสดุ 
เจาพนักงานธุรการ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชัยนิคม   ปดชา 
ประเสริฐศักดิ์  ชวฤทธิ์ 
ศรีไพร  หอกระโทก 
สุขสันต  แสงมณี 
แสวง  เยยกระโทก 
เมษา  เอมกระโทก 
เอกชัย  ศรีนิลรัตน 
- 
วีระยุทธ  พระสุวรรณ 
ชนกนันท  กุศลสูงเนิน 
 
ณรงคฤทธิ์  คําพันธ 
รัฐฉัตร  ไมแกว 
ชนันภรณ  อุนกระโทก 
ศรินทรญา  หัสสครบุรี 
เอกภพ  พันธวิจิตร 
ประเชิญชัย  เจริญครบุรี 

 
 



 
-๒– 

 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ -  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ประธานสภาเทศบาล      ในกรณีท่ีตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลวางลงกอนกําหนด  ตามระเบียบกําหนดไววาใหมี

การแตงตั้งหรือเลือกตั้งตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวกอน จะมาจากสมาชิกสภา
เทศบาลหรือพนักงานสวนทองถ่ินก็ได ครับ 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    -  เนื่องจากนายสิรกิจ  วาปธรรม  ปลัดเทศบาลซ่ึงเปนเลขานุการสภาเทศบาล 
นิติกร ไดยายไปดํารงตําแหนงปลัดเทศบาลตําบลบานใหม ทําใหเลขานุการสภาเทศบาลวางลง 

กอนท่ีจะดําเนินการประชุม เราจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารง ตําแหนง
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว จะมาจากสมาชิกสภาเทศบาลหรือขาราชการทองถ่ินก็ได   

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ     - มีทานใดจะเสนอชื่อเลขานุการชั่วคราวเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายจีระพันธ  หุมกระโทก เชิญครับ 
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก          - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล       ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   
  ขอเสนอนายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  ตําแหนง นิติกรเปนเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   

ผูรับรอง นายสมพันธ  ยอมกระโทก     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผูรับรองคนท่ี ๑ 
           นางธัญนรัตน  กิตตริัชตทิวงษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผูรับรองคนท่ี ๒  
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ     -  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลทานใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมถือวาท่ีประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบใหนายณรงคฤทธิ์   
 คําพันธ ตําแหนง นิติกร เปนเลขานุการชั่วคราว  
 

มติท่ีประชุม                          -  มีมติเห็นชอบ ๑๒ เสียง ใหนายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  นิติกร เปนเลขานุการสภา
เทศบาลชั่วคราว 

   

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น.  
  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากลาวไหวพระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ไดแจงใหทราบวา
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจําป  ๒๕๖๓  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓   ซ่ึงกําหนดไวตั้งแตวันท่ี 
๔  กุมภาพันธเปนตนไป  มีกําหนด ๓๐ วัน  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  จํานวน  ๑๒ ทาน  จึงขอเชิญทาน
ประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจงใหทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ -  ขอสวัสดีทุกทานท้ังคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหนาสวนราชการ
ประธานสภาเทศบาล ท่ีเขารวมประชุมในวันนี้และมีเรื่องท่ีแจงใหทราบดังนี้  

๑.๑  เรื่องนายสิรกิจ  วาปธรรม  ปลัดเทศบาลซ่ึงเปนเลขานุการสภาเทศบาล
ตําบลจระเขหินยายไปดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง) ท่ี
เทศบาลตําบลบานใหม  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ทําใหตําแหนงเลขานุการสภา
เทศบาลตําบลจระเขหินวาง 

มติท่ีประชุม                -  รับทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบอีกหรือไม  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล     ทานนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหินครับ 



 
-๓- 

 
 

นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุม 
นายกเทศมนตรี ทุกทาน    
   ๑.   ตั้งแตทานปลัดสิรกิจ  วาปธรรม ปลัดเทศบาลไดยายไป ผมยังไมไดแจงให

สมาชิกสภาเทศบาลทราบอยางเปนทางการ  ซ่ึงในขณะนี้ผมในฐานะฝายบริหารไดแตงตั้งให  
 นางเมษา  เอมกระโทก ผูอํานวยการกองคลัง แตงตั้งใหรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลและ

รักษาการหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน  ผูอํานวยการกองชาง
รักษาการผูอํานวยการกองการศึกษา  นายวีระยุทธ  พระสุวรรณ  หัวหนาฝายบริหารงาน
สาธารณสุขรักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุข  นางชนกนันท  กุศลสูงเนิน  นักพัฒนา
ชุมชน รักษาการหัวหนาฝายอํานวยการ จึงขอแจงใหท่ีประชุมทราบ   

ท่ีประชุม                -  รับทราบ 
   ๒.  เม่ือวันท่ี  ๒๘ กุมภาพันธ – วันท่ี ๑  มีนาคม ๒๕๖๓ ผมพรอมกับนายสุขสันต  

แสงมณี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน  ไดเดินทางไปรวมอบรมท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี ในหัวขอการเลือกตั้งทองถ่ิน ซ่ึงประเด็นหลักๆนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง
ของกฎหมายกับลายชื่อ ซ่ึงผมก็ไดเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลไปรวมอบรม ซ่ึงหลายทานก็
ติดภารกิจไมสามารถไปรวมอบรมได    และท่ีสําคัญมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับขอกฎหมาย
ผูมีสิทธิ์รับการเลือกตั้ง คุณวุฒิ คุณสมบัติ ผูมีสิทธิรับการเลือกตั้ง ท่ีสําคัญไดมีการเพ่ิมโทษท่ี
คอนขางมีความรุนแรงกวากฎหมายเดิม ถามีโอกาสก็อยากใหทานสมาชิกสภาเทศบาลเขา
รวมอบรมเพ่ือรับทราบขอมูลขาวสารตางๆ ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม                 -  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔  
    ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ดวยเลขานุการสภาเทศบาลไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  

  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เสร็จเรียบรอยแลว  และคณะกรรมการตรวจรายงาน
  การประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมพรอมรับรองรายงานการประชุม
  เรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๖๒  จึงเสนอมาใหสมาชิกสภา 
  เทศบาลไดตรวจสอบเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม และรับรองรายงานการประชุมตอไป 

 

    มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไขหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม
  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  
  เม่ือวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม จํานวน ๑๒ ทาน ยกมือใหความ 
  เห็นชอบ ๑๒ เสียง เปนเอกฉันท 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓           เรื่องการแตงตั้งเลขานุการสภาเทศบาลแทนตําแหนงวาง 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ     -  เรื่องการแตงตั้งเลขานุการสภาเทศบาลแทนตําแหนงวาง เชิญทางเลขานุการ 
ประธานสภาเทศบาล               สภาเทศบาลชั่วคราว 
  
 
 



 
-๔- 

 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารทุกทาน
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว               ขออนุญาตชี้แจง กรณีตําแหนงเลขานุการสภาวางลง ตามระเบียบ 
 กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ี
 แกไขเพ่ิมเติม ไดกําหนดไววากรณีประธานสภาหรือรองประธานสภาหรือ
 เลขานุการสภาวางลง ใหมีการเลือกตั้งหรือแตงตั้งแทนภายในการประชุมคราว
 ตอไป จะมาจากสมาชิกสภาเทศบาลหรือขาราชการท่ีมีความสามารถ โดยให
 สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อและมีผูรับรอง  และในกรณีมีหลายคนก็ให มีการ
 ลงคะแนน กรณีท่ีมีคนเดียวก็ใหบุคคลนั้นไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการสภา
 ตอไป 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ           -  เรื่องการแตงตั้งเลขานุการสภาเทศบาลแทนตําแหนงวางและจะดําเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล  คัดเลือกจึงขอใหเสนอบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาล  

 ขอเชิญนายจีระพันธ  หุมกระโทก เชิญครับ 
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก          - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   
  ขอเสนอนายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  ตําแหนง นิติกร เปนเลขานุการสภา

เทศบาลแทนตําแหนงวาง 
 ผูรับรอง นายสมพันธ  ยอมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผูรับรองคนท่ี ๑ 

            นางศิลาวัลย  ฮวบกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผูรับรองคนท่ี ๒ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอชื่อเลขานุการสภาเทศบาลเพ่ิมเติม ถาไมมีถือวา 
ประธานสภาเทศบาล   ท่ีประชุมเสนอชื่อนายณรงคฤทธิ์  คําพันธ ตําแหนง นิติกร เปน เลขานุการสภา 

  เทศบาลตําบลจระเขหิน เพียงคนเดียวถือวาท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให 
   นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  เปนเลขานุการสภาเทศบาล 
 

มติท่ีประชุม                   -   มีมติเห็นชอบใหนายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  นิติกร เปนเลขานุการสภาเทศบาล 
  

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   -  ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีใหความไววางใจเลือกเปน 
เลขานุการสภาเทศบาล     เลขานุการสภาเทศบาลขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑  การกําหนดประชุมสมัยสามัญ  ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และการกําหนด 

   วันเริ่มประชุมสามัญ  ประจําปสมัยแรกของปถัดไป ป พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เพ่ือใหการดําเนินการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
ประธานสภาเทศบาล       ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติม ถึง  (ฉบับท่ี ๑๓)   

พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๒๔  จึงขอใหท่ีประชุมกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  
พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามมาตรา ๒๔  กําหนดวา “ ในหนึ่งปใหมีสมัยประชุม สี่ สมัย  
สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปใหสภาเทศบาล
กําหนด”  

วรรคทาย  กําหนดวา “สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดไมเกิน
สามสิบวัน ..........” 

 
 
 
 



-๕- 
 
 

ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗   หมวด ๒  ขอ ๒๑  กําหนดวา  “ การกําหนดจํานวนสมัยประชุม
สามัญ ประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม สมัยประชุมสามัญ ประจําป ของ
แตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไปและระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนํา
ปรึกษาในท่ีประชุมสามัญ  ประจําป  สมัยแรกของแตละป  โดยใหนําความขอ  
๑๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

ขอ ๑๑ (๒) สําหรับเทศบาลใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัย
สามัญประจําป  แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด  แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดก่ีวัน
กับใหกําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจําป สมัยแรกของปถัดไป และมี
กําหนดก่ีวัน 

จึงเสนอใหท่ีประชุมไดพิจารณาและเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจําป 
๒๕๖๓  ดังนี้ 
๑.  สมัยประชุมสภาเทศบาล ประจําป  ๒๕๖๓ 
๒. วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจําป  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

   ๑.  สมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๖๓   ดังนี้ 
 สมัยแรกท่ีประชุมมีมติกําหนดตั้งแตวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตนไป  
มีกําหนดไมเกินสามสิบวันจึงขอใหท่ีประชุมไดกําหนดสมัยประชุมสมัยท่ี ๒  สมัยท่ี 
๓  และสมัยท่ี ๔ ตอไป  

   เชิญ ผูเสนอคนท่ี ๑ ครับ  
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก  ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอเสนอ   -  สมัยประชุมสามัญประจําป  ๒๕๖๓  มีดังนี้ 

  สมัยท่ี ๒  ตั้งแตวันท่ี  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เปนตนไปมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
  สมัยท่ี ๓  ตั้งแตวันท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เปนตนไปมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
  สมัยท่ี ๔  ตั้งแตวันท่ี  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เปนตนไปมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
                   ผูรับรอง   คนท่ี ๑  นายประทวน  เลื่อยกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

                       คนท่ี ๒  นายบุญเรือน  คุรุกิจกําจร     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ผูรับรองถูกตองครบตามท่ีกฎหมายกําหนด  
ประธานสภาเทศบาล -  มีทานใดจะเสนอ เปนวันอ่ืนหรือไม  
  ถาไมมีผูเสนอเปนอยางอ่ืน แสดงวาสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามนี้    

           

มติท่ีประชุม   สรุปมติท่ีประชุม 
   ๑. กําหนดสมัยสามัญ ประจําป  ๒๕๖๓   จํานวน  ๔ สมัย  ดังนี้ 
   -สมัยท่ี ๑  กําหนดวันประชุมเริ่มตั้งแตวันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  เปนตนไป 
   มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
                      -สมัยท่ี ๒  กําหนดวันประชุมวันท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓  เปนตนไป  

   มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
                             -สมัยท่ี ๓  กําหนดวันประชุมวันท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เปนตนไป  

   มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
                             -สมัยท่ี ๔  กําหนดวันประชุมวันท่ี  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   เปนตนไป 

   มีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 



 
-๖- 

 
       

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    ๒. การกําหนดวันเริ่มประชุม  สมัยประชุมสามัญ  ประจําป  ๒๕๖๔ สมัยแรก  

ประธานสภาเทศบาล       ท่ีประชุมจะเสนอเปนวันใด  ขอเชิญครับ ผูเสนอคนท่ี ๑   
 

นายสมพันธ  ยอมกระโทก ผมนายสมพันธ  ยอมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เสนอ  วันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําป ๒๕๖๔ 

กําหนดตั้งแตวันท่ี  ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  เปนตนไปมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
  ผูรับรอง  คนท่ี ๑  นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

                คนท่ี ๒  นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
               (ตามระเบียบกําหนดผูรับรองไวไมนอยกวา  ๒ คน) 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ผูรับรองถูกตองครบตามท่ีกฎหมายกําหนด  
ประธานสภาเทศบาล - มีทานใดจะเสนอ เปนวันอ่ืนหรือไม  
  ถาไมมีผูเสนอเปนอยางอ่ืน แสดงวาสภาเทศบาลมีมติเห็นชอบตามนี้     

 

มติท่ีประชุม     กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรก ประจําป  ๒๕๖๔ 
                               กําหนดตั้งแตวันท่ี ๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๔  เปนตนไปมีกําหนดไมเกินสามสิบวัน 
 

      ๔.๒  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการ 
   ใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ     ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลทําหนาท่ีแทน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ     ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ชี้แจงในราย 
เลขานุการสภาเทศบาล  ละเอียด  เชิญครับ 
 

นางเมษา  เอมกระโทก  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารทุกทาน 
ผูอํานวยการกองคลัง/  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
รักษาการปลัดเทศบาล               ๔.๒  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการ 
                           ใหม ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
                                               พ.ศ. ๒๕๖๓           
   ๔.๒.๑  โอนลดจากงานงบกลาง  จํานวน  ๒๒,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปน 
             รายการใหม  ๒ รายการ  คือ   

    ๑.  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไมคโครโฟนไรสายแบบจับพูด ๒ ตัว ยานความถ่ี 
    UHF จํานวน ๒  เครื่อง เครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

    ๒.  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังตมน้ําไฟฟา ขนาดบรรจุไมนอยกวา ๘.๕ ลิตร  
    จํานวน ๒ ถัง  ถังละ ๖,๐๐๐ บาท   รวมเปนเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท 

        รวมเปนเงิน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
 
   โครงการเดิม 

โอนลด 
สํานักปลัดเทศบาล 

   แผนงานงบกลาง 
   งานงบกลาง 
 



 
-๗- 

 
เงินสํารองจาย 
ประเภทเงินสํารองจาย 
- เพ่ือจายในกรณีจําเปนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนกรณี

ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น   ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีไมสามารถคาดเหตุการณ 
สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวลวงหนา 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หนาท่ี ๒๔๒   
งบประมาณ  ๓๔๘,๘๕๐  บาท 
 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้ 
   ตั้งจายเปนรายการใหม  
    โอนเพ่ิม 

  (๑)  สํานักปลัด 
   แผนงานบริหารท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป  

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไมคโครโฟนไรสายแบบจับพูด ๒ ตัว ยานความถ่ี UHF 

จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท   
รวมเปนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 

   เหตุผลความจําเปน    
 ดวยงานประชาสัมพันธไดตรวจสอบครุภัณฑไมคโครโฟนชํารุดเสียหายจํานวน 

   หลายตัว ซ่ึงทําใหการจัดงานพิธีการและการประชุมตางๆ ของสํานักงานเทศบาลตําบล 
   จระเขหินไมไดรับความสะดวก  เพ่ือใหการดําเนินการจัดงาน พิธีการ การประชุมตางๆ  
   ของสํานักงานไดรับความสะดวกแกประชาชน ปรากฎในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
   ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไมไดตั้งจายเพ่ือการจัดซ้ือครุภัณฑไว จึงขอดําเนินการจัดซ้ือ 

 

  ตั้งจายเปนรายการใหม  
    โอนเพ่ิม 

  (๒) กองคลัง 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทคาครุภัณฑงานบานงานครัว 
-  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังตมน้ําไฟฟา ขนาดบรรจุไมนอยกวา ๘.๕ ลิตร จํานวน ๒ 

ถัง  ถังละ ๖,๐๐๐ บาท   รวมเปนเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
 

เหตุผลความจําเปน    
 เพ่ือใหการดําเนินงานการจัดกิจกรรมและการจัดประชุมตางๆ ของสํานักงาน 

   เทศบาลตําบลจระเขหิน เปนไปดวยความเรียบรอยและไดรับความสะดวก ซ่ึงทางเทศบาล
   ไดจัดใหมีการประชุมบอยครั้งและบางครั้งการประชุมมีปริมาณผูเขารวมประชุมจํานวนมาก 

 



 
    -๘- 
 
ซ่ึงถังตมน้ําไฟฟามีขนาดเล็กและไมเพียงพอตอการประชุมและการใหบริการประชาชน  
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ปรากฎในเทศบัญญัติ 

   งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๓ ไมไดตั้งจายเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑดังกลาวไว 
 

๔.๒.๒  โอนลด ๒ รายการ คือ  
๑.  โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตานยาเสพติดฯ  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท   
๒.  เพ่ือจัดซ้ือรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก จํานวน ๑ คัน  งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  

       โอนเพ่ิม ๑ รายการ ไปตั้งจายเปนรายการใหม  โครงการกอสรางซุมประตูเทศบาล/
        ซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศบริเวณสาม 

       แยกเขาเขตชุมชนจระเขหิน 
     งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
  

โครงการเดิม 
 โอนลด 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งานกีฬาและนันทนาการ 
 หมวดคาใชสอย 
 ประเภทโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตานยาเสพติดฯ   
 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตานยาเสพติดฯ 
 -   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนประชาชนตานภัยยา 
เสพติดในเขตเทศบาล หรือการจัดสงทีมนักกีฬา ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ 
งบประมาณ ๕๐,,๐๐๐ บาท   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓  หนาท่ี  ๑๙๘ 
 

          โอนลด 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 หมวดคาครุภัณฑ 
 ประเภทรถยนตสวนกลาง 
 รถยนตสวนกลาง 
 -  เพ่ือจัดซ้ือรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก จํานวน ๑ คัน 
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓  หนาท่ี  ๒๒๕ 
 

โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้ 
  ตั้งจายเปนรายการใหม  
   โอนเพ่ิม 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
   หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   ประเภทโครงการกอสรางซุมประตูเทศบาล/ซุมเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 



-๙- 
 
   -  โครงการกอสรางซุมประตูเทศบาล/ซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
  พระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศบริเวณสามแยกเขาเขตชุมชนจระเขหิน   

   (สวนสาธารณะเทศบาล ฝงทิศตะวันตก หมูท่ี ๓)  ขนาดกวางไมนอยกวา ๙.๘ เมตร  
  สูงไมนอยกวา ๕.๕ เมตร พรอมติดตั้งรูปไฟเบอรกลาสตามแบบซุมเฉลิม  

   พระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราชป พ.ศ.๒๕๖๒ กรมโยธาธิการ
   และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  

   เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ 
  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐ บาท   
  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หนาท่ี ๑๑๙ ลําดับท่ี ๑๙ 

 

ขอกฎหมาย 
 การโอนเงินงบประมาณรายจายอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

   (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
   ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปน 
   รายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติ ของสภาทองถ่ิน 

- โอนเพ่ิม ๓ รายการ เปนเงิน  ๔๗๒,๐๐๐.-บาท 
- โอนลด  ๓ รายการ เปนเงิน  ๔๗๒,๐๐๐.-บาท 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ     ขอเชิญนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหินชี้แจงครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายชัยนิคม  ปดชา -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี  ตามท่ีราคากลาง  ไดนําเรียนรายละเอียดใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ ผมขอเพ่ิมเติม
  รายละเอียด เหตุผลในการโอน ซ่ึงมีความจําเปนตอการทํางาน ในสวนของกาตมน้ํา ตามท่ี
  เทศบาลไดจัดใหมีการประชุมในโครงการใหญๆ ก็เกิดปญหาในการดูแลบริการประชาชนท่ี
  มารวมโครงการเพราะกาตมน้ําไมเพียงพอ  และรายการโอนไปตั้งจายซุมประตูเทศบาล/ 

ซุมเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องจากปท่ีผานมามีพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจา  
อยูหัว เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี จึงมีนโยบายติดตั้งซุมเฉลิม

 พระเกียรติโดยใชแบบตามท่ีกรมโยธาธิการกําหนด ซ่ึงรถท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือรถนั้น 
 งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เปนรถขนาดเล็กเครื่องยนตประมาณ ๑,๓๐๐ ซีซี ซ่ึงเปนรถ
 ขนาดเล็กไมเหมาะสมกับการใชงานของกองชาง จึงขอโอนงบประมาณในสวนนี้ และ
 โอนงบประมาณโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตานยาเสพติด งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐ บาท  และโครงการดังกลาวทางคณะผูบริหารมีแนวคิดจะติดตั้งตรงทางเขา
 สวนสาธารณะขางบาน ส.ท.ธัญนรัตน  และตรงสาม แยกทางโคงใหผูอํานวยการกองชาง
 ลองสํารวจดูวาเราจะติดตั้งท่ีไหนได ทําใหหมูท่ี ๓ ของเราตอนกลางคืนมีแสงสวาง และ
 ดานซายมือเปนท่ีจอดรถ บริเวณนี้มีแนวทางจะไมให รถยนตเขามาจอด จะใหแตผูท่ีออก
 กําลังกายเขาไป เราจึงมีแนวทางบังคับโดยไมตองบอกกลาว โดยการปลูกตนไมก้ันทางรถ
 ไมใหเขาไปได พ่ีนองประชาชนก็จะรับทราบไดเองวา รถยนตเขาไปไมได และบริเวณนั้นจะ
 เปนสวนหยอมเล็กๆ  จึงขอนําเรียนใหท่ีประชุมไดรับ ทราบและพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ     มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ขอเชิญผูอํานวยการกองชาง 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 



 
-๑๐- 

 
 

นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารทุกทาน 
ผูอํานวยการกองชาง/ และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
รักษาการผูอํานวยการ  ลักษณะรูปแบบกอสรางซุมประตู เสาไฟและสายไฟบังซุมประตู ทําใหไมเหมาะสม 
กองการศึกษา  จึงขอเปลี่ยนเปนซุมเฉลิมพระเกียรติ เขาในแผนหนาท่ี ๑๑๙ ลําดับท่ี ๑๙ จะครอบคลุม 
  กวา เปนบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตเทศบาล จะกอสรางท่ีไหนก็ไดลักษณะเปน
  ซุมไมใชเปนประตู ครับ 
ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ     มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ขอเชิญนายประเชิญชัย  เจริญครบุรีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายประเชิญชัย  เจริญครบุรี -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารทุกทาน 
นักวิเคราะหนโยบาย และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
และแผน   กรณีท่ีเราจะดําเนินการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานทุกๆ โครงการจะตองปราฎอยูใน
  แผนพัฒนาทองถ่ิน ทุกๆโครงการหากไมมีโครงการปรากฎอยูในแผนไมสามารถท่ีจะ 
  ดําเนินการได ตองดําเนินการแกไขปรับปรุงแผนพัฒนาทองถ่ินกอนครับ 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ     มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ขอเชิญนายจีระพันธ หุมกระโทก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และผูเขารวม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ประชุมทุกทาน ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
    ผมขอสอบถามวาการโอนเงินงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือไมคโครโฟนไรสาย ผมมองวา
   ทางเทศบาลของเรามีไมคโครโฟนมากแลว และถังตมน้ําไฟฟาเทศบาลของเราก็มีมากแลว  
   แลวโอนลดมาจากเงินสํารองจาย ประเภทเพ่ือจายในกรณีจําเปนหรือบรรเทาปญหาความ
   เดือดรอนของประชาชน กรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีไมสามารถ
   คาดเหตุการณสาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวลวงหนา ถาโอนไปแลวสองหม่ืนกวาบาท 
   งบประมาณจะเหลือพอเปนคาใชจายหรือไม ถามีเหตุสาธารณภัย หรือเหตุท่ีประชาชน 
   เดือดรอน จะพอเปนคาใชจายตอประชาชนหรือไมขอบคุณครับ  

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ     ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

นางเมษา  เอมกระโทก  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารทุกทาน 
ผูอํานวยการกองคลัง/ และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
รักษาการปลัดเทศบาล     มีงบประมาณเพียงพอในการชวยเหลือประชาชนถาเกิดสาธารณภัยหรือเหตุท่ี 
  ประชาชนเดือดรอนคะ 
ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ     มีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ขอเชิญ สท.อรุณ  ทรงบันดิษฐ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 



 
-๑๑- 

 
 

นายอรุณ  ทรงบันดิษฐ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร และผูเขารวม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ประชุมทุกทาน ดิฉันนางอรุณ  ทรงบันดิษฐ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
   อยากจะทราบรายละเอียดเก่ียวกับวัสดุท่ีใช ราคาของซุมประตู เพ่ือท่ีจะใชในการ
  พิจารณาในการอนุมัติในโครงการนี้คะ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน
นายกเทศมนตรี  โครงการกอสรางซุมประตูเทศบาล/ซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
  พระบรมวงศานุวงศบริเวณสามแยกเขาเขตชุมชนจระเขหิน  (สวนสาธารณะเทศบาล  ฝง
  ทิศตะวันออก หมูท่ี ๓) ซ่ึงมีผูเสนอในสวนของราคา สี่แสนกวาบาท แตท้ังนี้ตองมาอิงมติอยู
  ท่ีกองชางของเรา จะตองดําเนินการในเรื่องตางๆ ในการกําหนดราคากลางไมใชวาผูรับจาง
  เสนอราคามาเทาไรก็จะใชเทานั้น มีขอระเบียบเก่ียวกับพาณิชยจังหวัด ไดตั้งราคาในเรื่อง
  ของมาตรฐานไวโดยทางผูอํานวยการกองชางกําหนดอีกเพ่ือใหสอดคลองกับราคาปจจุบัน  
  ข้ึนอยูกับคณะกรรมการท่ีจะประชุมดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบสอดคลองกับราคา 
  พาณิชยจังหวัดตอไป 
ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ     การพิจารณาญัตติเพ่ือขออนุมัติ จะขอใหพิจารณาเปนขอๆ ไปนะครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
  ๔.๒.๑  โอนลดจากงานงบกลาง  จํานวน  ๒๒,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปน  
            รายการใหม  ๒ รายการ  คือ   

    ๑.  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไมคโครโฟนไรสายแบบจับพูด ๒ ตัว ยานความถ่ี 
    UHF จํานวน ๒  เครื่อง เครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

    ๒.  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังตมน้ําไฟฟา ขนาดบรรจุไมนอยกวา ๘.๕ ลิตร  
    จํานวน ๒ ถัง  ถังละ ๖,๐๐๐ บาท   รวมเปนเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท 

        รวมเปนเงิน  ๒๒,๐๐๐ บาท 
   
   โครงการเดิม 

โอนลด 
สํานักปลัดเทศบาล 

   แผนงานงบกลาง 
   งานงบกลาง 

เงินสํารองจาย 
ประเภทเงินสํารองจาย 
- เพ่ือจายในกรณีจําเปนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนกรณี

ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน หรือเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนสวนรวมเทานั้น   ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีไมสามารถคาดเหตุการณ 
สาธารณภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวลวงหนา 

ปรากฏในแผนงานงบกลาง  งานงบกลาง หนาท่ี ๒๔๒   
งบประมาณ  ๓๔๘,๘๕๐  บาท 
 
 
 



 
 -๑๒- 
 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  โอนไปเปนรายการใหม  ดังนี้ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ตั้งจายเปนรายการใหม  

    โอนเพ่ิม 
  (๑)  สํานักปลัด 

   แผนงานบริหารท่ัวไป 
   งานบริหารท่ัวไป  

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทคาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไมคโครโฟนไรสายแบบจับพูด ๒ ตัว ยานความถ่ี UHF 

จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท   
รวมเปนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 

   ขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ ในการโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือไมคโครโฟนไรสายแบบจับพูด ๒ ตัว ยานความถ่ี UHF 
จํานวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท  รวมเปนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท   โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม จํานวน ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
๑๒ เสียง เปนเอกฉันท 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  ตั้งจายเปนรายการใหม  
เลขานุการสภาเทศบาล   โอนเพ่ิม 

  (๒) กองคลัง 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทคาครุภัณฑงานบานงานครัว 
-  เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังตมน้ําไฟฟา ขนาดบรรจุไมนอยกวา ๘.๕ ลิตร  

จํานวน ๒ ถัง  ถังละ ๖,๐๐๐ บาท   รวมเปนเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท 
 

   ขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ ในการโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหมเพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือถังตมน้ําไฟฟา ขนาดบรรจุไมนอยกวา ๘.๕ ลิตร จํานวน 
๒ ถัง  ถังละ ๖,๐๐๐ บาท   รวมเปนเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท   โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม จํานวน ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
๑๒ เสียง เปนเอกฉันท 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ ๔.๒.๒  โอนลด ๒ รายการ คือ  
เลขานุการสภาเทศบาล ๑.  โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตานยาเสพติดฯ  งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท   

๒.  เพ่ือจัดซ้ือรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก จํานวน ๑ คัน  งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
       โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  โครงการกอสรางซุมประตูเทศบาล/ซุมเฉลิมพระเกียรติ 
       พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศบริเวณสามแยกเขาเขตชุมชน 

        จระเขหิน 
    งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
 



 
-๑๓- 

  

โครงการเดิม 
 โอนลด 

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
      งานกีฬาและนันทนาการ 
      หมวดคาใชสอย 
      ประเภทโครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตานยาเสพติดฯ 

         โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตานยาเสพติดฯ 
 -   เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดการแขงขันกีฬาเยาวชนประชาชนตานภัยยา 
เสพติดในเขตเทศบาล หรือการจัดสงทีมนักกีฬา ท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน ฯลฯ 
งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓  หนาท่ี  ๑๙๘ 

 

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทรถยนตสวนกลาง 
     รถยนตสวนกลาง 
 -  เพ่ือจัดซ้ือรถกระบะบรรทุกขนาดเล็ก จํานวน ๑ คัน 
งบประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๓  หนาท่ี  ๒๒๕ 
 

โอนไปเปนรายการใหม  ดังนี้ 
  ตั้งจายเปนรายการใหม  
   โอนเพ่ิม 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
   หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 
   ประเภทโครงการกอสรางซุมประตูเทศบาล/ซุมเฉลิมพระเกียรติ 
   -  โครงการกอสรางซุมประตูเทศบาล/ซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
  พระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศบริเวณสามแยกเขาเขตชุมชนจระเขหิน   

   (สวนสาธารณะเทศบาล ฝงทิศตะวันออก หมูท่ี ๓)  ขนาดกวางไมนอยกวา ๙.๘ เมตร  
  สูงไมนอยกวา ๕.๕ เมตร พรอมติดตั้งรูปไฟเบอรกลาสตามแบบซุมเฉลิม  

   พระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดเล็ก พุทธศักราชป พ.ศ.๒๕๖๒ กรมโยธาธิการ
   และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  

   เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศ 
  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐ บาท   
  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  หนาท่ี ๑๑๙ ลําดับท่ี ๑๙ 
 

   ขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบในการโอนงบประมาณไปตั้ง 
   จายเปน รายการใหมเพ่ือจัดทําโครงการกอสรางซุมประตูเทศบาล/ซุมเฉลิมพระเกียรติ 
   พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระบรมวงศานุวงศบริเวณ สามแยกเขาเขตชุมชน 

  จระเขหิน  (สวนสาธารณะเทศบาล ฝงทิศตะวันออก หมูท่ี ๓)   
  งบประมาณ  ๔๕๐,๐๐๐  บาท   โปรดยกมือข้ึน 



 
-๑๔- 

 
 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม จํานวน ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
๑๒ เสียง เปนเอกฉันท 

 

ขอกฎหมาย 
 การโอนเงินงบประมาณรายจายอาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๔ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

   (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ 
   ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปน 
   รายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติ ของสภาทองถ่ิน 

- โอนเพ่ิม ๓ รายการ เปนเงิน  ๔๗๒,๐๐๐.-บาท 
- โอนลด  ๓ รายการ เปนเงิน  ๔๗๒,๐๐๐.-บาท 

ท่ีประชุม                    รับทราบ 
 

    ๔.๓  ญัตติขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบประมาณรายจายประจําป  
                               งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  ๔.๓  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบประมาณรายจายประจําป  
เลขานุการสภาเทศบาล    งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  สํานักปลัดเทศบาล 
 แผนงานการการรักษาความสงบภายใน 
 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 งบลงทุน   
 หมวดคาครุภัณฑ คาครุภัณฑอ่ืน   
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  หนาท่ี ๑๓๕ 
 

  ขอความเดิม  
 คาจัดซ้ือเสาไฟกระพริบแบบโซลาเซล  จํานวน ๖๐,๐๐๐ บาท   
 -  เพ่ือจัดซ้ือเสาไฟกระพริบ ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร สีเหลือง 
 -  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาท่ี ๑๕๑ ลําดับท่ี ๗    
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
   

          ขอความใหม 
คาจัดซ้ือเสาไฟกระพริบแบบโซลาเซลล  เปนเงิน  ๖๐,๐๐๐ บาท 
 -  เพ่ือจัดซ้ือเสาไฟกระพริบ ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร จํานวน ๓ ตนๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท   
-  เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หนาท่ี ๑๕๑ ลําดับท่ี ๗    
 ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน   
 งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๙ กําหนดวา การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ 
   รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
   หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติ ของสภาทองถ่ิน 

 



 
-๑๕- 

 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด จะอภิปรายในญัตตินี้หรือไมครับ ถาไมมีจะขอเชิญ 
เลขานุการสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีชี้แจงญัตติดังกลาวครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุม
นายกเทศมนตรี  ทุกทาน  ในการเสนอขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงดังกลาว เนื่องจากขอความคลาดเคลื่อน 
  ตั้งแตตั้งงบประมาณ จึงจําเปนตองแกไขใหถูกตองครับ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  ขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบในการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
เลขานุการสภาเทศบาล คําชี้แจงคาจัดซ้ือเสาไฟกระพริบแบบโซลาเซลล  โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม จํานวน ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
๑๒ เสียง เปนเอกฉันท 

 

     พักรับประทานอาหาร เวลา ๑๒.๐๐ น. 
  เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 

      ๔.๔  ญัตติเพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ      ๔.๔  ญัตติเพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการฝกอบรมชุด 
เลขานุการสภาเทศบาล ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลจระเขหิน 
    แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  หมวดคาใชสอย 
  ประเภทโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล 
  ตําบลจระเขหิน 
  -   โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล 
 ตําบลจระเขหิน  งบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ตามหนังสือ  ดวนท่ีสุด ท่ีนม ๐๓๑๘/ว ๓๑๐  ลงวันท่ี ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒  เรื่อง  

   การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล 
   ตําบล 

  ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๑๘.๑/๓๐๔๑๗  ลงวันท่ี ๘ พ.ย. ๒๕๖๒  เรื่อง 
   การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และ 
   เทศบาลตําบล 

  ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๑๘.๑/๓๑๓๗๕  ลงวันท่ี ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒  เรื่อง  
   การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ชี้แจงญัตติดังกลาวครับ 
  

เหตุผลความจําเปน    
นายชัยนิคม  ปดชา  เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหแกเทศบาลตําบล ใหมีบุคลากรท่ี 
นายกเทศมนตรี  สามารถปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือ  เพ่ือสงเสริมความรูดานการจัดการสาธารณภัยเบื้องตน  
   ระบบบัญชาการเหตุการณ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพ้ืนท่ีเกิด 
   เหตุ ท่ีมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันใหกับชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ  เพ่ือพัฒนาระบบ
   ปฏิบัติงานกูภัย ในภาวะฉุกเฉินใหเปนระบบ รวดเร็ว และทันตอเหตุการณ  เพ่ือสนับสนุน 
 
 



-๑๖- 
 
   ใหโครงการจิตอาสาพระราชทานในระดับพ้ืนท่ีใหมีความเขมแข็ง และมีทักษะความรูความ
   ชํานาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะสงผลใหประชาชนในชุมชน หรือทองถ่ินมีความ 
   ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือยกเวนการใช 
   จายเงินสะสม เพ่ือใหทองถ่ินดําเนินโครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

      

ขอกฎหมาย 
 ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๘๑๓ ลงวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  

   เรื่อง  ยกเวนการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามท่ี  
   กระทรวงมหาดไทยไดแจงใหจังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจํา อปท. เพ่ือ
   เปนผูชวยเจาพนักงานในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพ้ืนท่ี โดยให อปท. 
   ดําเนินการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติใหแลวเสร็จ 
    ขอ ๘๙/๑ ในกรณีท่ีมีภารกิจตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาลหรือ  
   กระทรวงมหาดไทยและจําเปนตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูดําเนินการ โดย 
   มีความจําเปนตองใชจายจากงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและงบประมาณ 
   ดังกลาวไมพียงพอและไมตองดวยเง่ือนไขการใชจายเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสม 
   ตามขอ ๘๗ และขอ ๘๙ ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจอนุมัติยกเวนใหองคกรปกครองสวน
   ทองถ่ินใชจายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมไดโดยความเห็นชอบของ 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังชี้แจงยอดเงินสะสมครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 

นางเมษา  เอมกระโทก  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารทุกทาน 
ผูอํานวยการกองคลัง/ และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
รักษาการปลัดเทศบาล    ยอดเงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๓    
   ยอดเงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมท่ีตอง 
   สงฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แลว  ๑๘,๖๖๖,๑๔๖.๓๐ บาท 
   สํารองจายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันและแตยังไมไดจายแตยังไมไดดําเนินการหรืออยู 
   ระหวางดําเนินการและยังไมไดเบิกจาย ๑,๑๗๘,๐๐๐ บาท 
   คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบัน ๑๗,๔๘๘,๑๔๖.๓๐ บาท 
   สํารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)  ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท  
   สํารองจายประจําท่ีจะตองจายใหประชาชนลาชา (ประมาณ ๓ เดือน) ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
   เงินสะสมคงเหลือ  ๙,๖๘๘,๑๔๖.๓๐ บาท 
   สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%   ๙,๖๘,๘๑๔.๖๓ บาท 
   คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชจายได  ๘,๗๑๙,๓๓๑.๖๗ บาท 
ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอภิปรายในญัตติดังกลาวหรือไมครับ ถาไมมีขอมติ 
เลขานุการสภาเทศบาล ท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบในการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนิน
   โครงการฝกอบรมปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําเทศบาล  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  
   บาท โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม จํานวน ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
๑๒ เสียง เปนเอกฉันท 

 



 
-๑๗- 

 
 

  ๔.๕    ญัตติขอความเห็นชอบแยกหมูบานจระเขหิน หมูท่ี ๑ (นอกเขตเทศบาล) 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ          ๔.๕    ญัตติขอความเห็นชอบแยกหมูบานจระเขหิน หมูท่ี ๑ (นอกเขตเทศบาล)  
เลขานุการสภาเทศบาล    ขอแยกหมูบานจระเขหิน หมูท่ี ๑ (นอกเขตเทศบาล) เปนหมูท่ี ๑๔  ชื่อหมูบาน  
             บานคลองซับหมันพัฒนา ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
   ขอเชิญนางชนันภรณ  อุนกระโทก  ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี ๑ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นางชนันภรณ  อุนกระโทก   -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารทุกทาน 
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี ๑ และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
    ขอใหนายรัฐฉัตร  ไมแกว เปนผูชี้แจงคะ 
 

นายรัฐฉัตร  ไมแกว  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารทุกทาน 
ชาวบานหมูท่ี ๑  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
    อําเภอครบุรีไดตรวจสอบแลว พบวาบานจระเขหิน หมูท่ี ๑ ตําบลจระเขหิน  
   อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  มีจํานวนครัวเรือนและประชาชนตามฐานขอมูลทะเบียน
   ราษฎร จํานวนประชากร ๑,๙๒๒ คน จํานวนบาน ๘๗๓ หลัง ซ่ึงเขาหลักเกณฑการแยก 
   หมูบานกรณีชุมชนหนาแนน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยวางหลักเกณฑการจัดตั้งหมูบานไว
   ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ มี ๒ กรณี คือ 

(๑) กรณีเปนชุมชนหนาแนน 
(๑.๑) เปนชุมชนท่ีมีราษฎรไมนอยกวา ๑,๒๐๐ คน หรือมีจํานวนบานไมนอย
กวา ๒๔๐ บาน 
(๑.๒) เม่ือแยกหมูบานใหมแลว หมูบานใหมจะตองมีราษฎรไมนอยกวา ๖๐๐ 
คน หรือมีจํานวนบานไมนอยกวา ๑๒๐ บาน 
(๑.๓) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมูบาน ตําบล หรือสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ 

(๒) กรณีเปนชุมชนหางไกล 
(๒.๑) เปนชุมชนท่ีมีราษฎรไมนอยกวา ๖๐๐ คน หรือมีจํานวนบานไมนอย
กวา ๑๒๐ บาน 
(๒.๒) เม่ือแยกหมูบานใหมแลว หมูบานใหมจะตองมีราษฎรไมนอยกวา ๒๐๐ 
คน หรือมีจํานวนบานไมนอยกวา ๔๐ บาน 
(๒.๓) ชุมชนใหมหางจากชุมชนเดิมไมนอยกวา ๖ กิโลเมตร 
(๒.๔) ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมูบาน สภาตําบล หรือ
สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
ตําบล 

    ซ่ึงในแนวทางการปฏิบัติการขอตั้งหมูบาน ตองไดรับความเห็นชอบจาก
    ประชาคมหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ี 
    ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ และตองจัดทําเอกสารประกอบการขอ
    จัดตั้งหมูบาน  

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอธิปรายสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ถาไมมี ขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบในการขอความ 
    เห็นชอบแยกหมูบานจระเขหิน หมูท่ี ๑ (นอกเขตเทศบาล) เปนหมูท่ี ๑๔   
 



 
-๑๘- 

 
    บานคลองซับหมันพัฒนา ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา   
    โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม จํานวน ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ  
    ๑๒ เสียง เปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใหทราบบาง เชิญเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบาย 
ประธานสภาเทศบาล  และแผน ชี้แจงครับ 
 

นายประเชิญชัย  เจริญครบุรี -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารทุกทาน 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน และผูเขารวมประชุมทุกทาน   

 ๕.๑  เรื่องรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร โครงการเพ่ือ
 ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) และกําหนดแนวทาง
 วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
 ปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  ขอ ๑๓ (๓) ท้ังนี้ ไดนําตอมูลใน
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-plan) มาใช
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหินดังกลาวดวย โดย
 คณะกรมการไดดําเนินการติดตามรายงานและ เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและ
 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง 

 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
 ทราบในท่ีเปดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
 และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน  

 ซ่ึงบัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได
 ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามท่ีจัดสงใหสมาชิก
 สภาเทศบาลไดรับทราบทุกทานแลว 

 จึงนําเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใหทราบบาง เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล  ครับ 
 

นายแสวง  เยยกระโทก  - เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารทุกทาน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
    งานยาโมองคประจําจระเขหิน จะจัดข้ึนในวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 
   ชวงเชา พิธีพราหมณ  เวลา ๐๗.๐๐ น.พิธีสงฆ  และรําบวงสรวงทาวสุรนารี จะมี 
   ๓ ชุด จากบานไผ ๑ ชุด บานจระเขหิน ๑ ชุด และ รร.จสว. ๑ ชุด 
 
 



 
-๑๙- 

 
 

    ปญหา ชวงท่ีรําจะไมมีคนดู จะใหรําหลังจากเสร็จพิธีบวงสรวงเลยใหเสร็จ
   ชวงเชา เพ่ือจะไดมีพ่ีนองประชาชนดูการรําบวงสรวงครับ  
    ใหพนักงานเจาหนาท่ีคณะผูบริหารพรอมกัน ณ เทศบาล เวลา ๐๖.๐๐ 
   น.  และทําพิธีบวงสรวงไดเลยครับ 
ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใหทราบบาง เชิญผูอํานวยการกองคลังครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 

นางเมษา  เอมกระโทก  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารทุกทาน 
ผูอํานวยการกองคลัง/  และผูเขารวมประชุมทุกทาน   
รักษาการปลัดเทศบาล      ในวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตําบลจระเขหินไดรับคําสั่งใหจัดทํา 
   ขบวนกิจกรรมทางการเกษตร ขอความรวมมือจากทุกสวน รวมดวยชวยกันในการ
   จัดพืชผลทางการเกษตร และขบวนแหจะเริ่มจากวงเวียนชางเทศบาลตําบลแชะ
   เวลาประมาณ ๑๔.๓๐ น. และไดมอบหมายใหโรงเรียนจระเขหินสังฆกิจวิทยา 
   จัดสงนางงามท่ีจะรวมประกวด และรําวงยอนยุคในวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๓  
   ไดมอบหมายใหทางกํานัน ผูใหญบาน ชุมชนในเขตเทศบาล แตทางเทศบาลของ
   เราก็จะตองไปรวมเสริมดวยคะ 
ท่ีประชุม   - รับทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนใหทราบบาง เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
  

นายชัยนิคม  ปดชา  -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุม
นายกเทศมนตรี   ทุกทาน   
    มีหนังสือสงมาแจงวาจะเกิดพายุฤดูรอนระหวางวันท่ี ๓ – ๕ มีนาคม  
   ๒๕๖๓  ขอฝากทานสมาชิกสภาเทศบาลชวยดูแลและขอย้ําวาชวยกันดูแลในเขต
   พ้ืนท่ีสาธารณะเพราะวาเราไมสามารถดูแลไดท่ัวถึง และพ้ืนท่ีสาธารณะพ้ืนท่ีไหน
   เปนจุดเสี่ยงขอใหชวยกันดูแลครับ 
ท่ีประชุม   - รับทราบ 

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ         มีทานใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมหรือไม ถาไมมีผมขอใหเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  สรุปผลการประชุม กอนท่ีจะปดการประชุมสภาตอไป 
     - เลขานุการสภาเทศบาลไดสรุปผลการประชุมพอสังเขป และ 
     - ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดดําเนินการปดการประชุม 
 

                    ปดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น.   
 
 

(ลงชื่อ)              จดบันทึก/รายงานประชุม 
              (นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ) 
                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 



 
 

-๒๐- 
 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลวมีมติ
รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท   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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