
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ 
วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  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  
เลขานุการสภาเทศบาล/นิติกร 

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

ผูเขารวมประชุม 

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

๗ 
๘ 
๙ 
 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

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

นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
รักษาราชการปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
นักพัฒนาชุมชน/รักษาการหัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาล 
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการศึกษา 

ชัยนิคม   ปดชา 
ประเสริฐศักดิ์  ชวฤทธิ์ 
ศรีไพร  หอกระโทก 
- 
แสวง  เยยกระโทก 
ศิริ  เรืองมัจฉา 
 
เมษา  เอมกระโทก 
เอกชัย  ศรีนิลรัตน 
ไปอบรม 
 
- 
วีระยุทธ  พระสุวรรณ 
ศรินทรญา  หัสสครบุรี 
สหรัฐ  อุปวงษา 

 

 

 

 



-๒– 

ลําดับท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชือ่ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

นางศุภรา  รวมขุนทด 
นางสาวอัยศิกา  มโนปญญา 
นางอําภา  อินจะบก 

เจาพนักงานธุรการ 
ผูชวยประชาสัมพันธ 
ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ศุภรา  รวมขุนทด 
อัยศิกา  มโนปญญา 
อําภา  อินจะบก 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๕  น.  

  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให  เลขานุการ

สภาเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากลาว

ไหวพระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหินไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ประจําป  ๒๕๖๓  ซ่ึงกําหนดไวตั้งแตวันท่ี ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เปนตนไปมี

กําหนด ๓๐  วันจนถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  วันนีมี้สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจํานวน ๑๑ ทาน นางธัญน

รัตน  กิตติรัชตทิวงษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ไดลาในการประชุมวันนี้  ก็ถือวาครบองคประชุม จึงขอเชิญทาน

ประธานสภาเทศบาลไดดําเนินการเปดประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูบริหารทุกทาน วันนี้เปนการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ประจําป ๒๕๖๓ ซ่ึงถือวา

เปนสมัยสุดทายของปนี้ สําหรับรายละเอียดในสวนของการประชุมวันนี้ทางเลขานุการ
สภาเทศบาลไดจัดสงเอกสาร และรายละเอียดใหกับทานสมาชิกไปไดอานไดรับทราบ  
กอนท่ีจะเขาสูในระเบียบวาระตางๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท้ังผูบริหารและ
ขาราชการมีเรื่องใดท่ีจะแจงใหทราบ ก็เชิญในระเบียบวาระนี้นะครับ  

 ๑.๑  เรื่องพนักงานเทศบาลสามัญโอนยายและพนักงานเทศบาลมาบรรจุใหม 
 ๑) พนักงานเทศบาลสามัญ โอนยายมาดํารงตําแหนงท่ีเทศบาลตําบล   จระเข
หิน เม่ือวันท่ี ๑  กันยายน ๒๕๖๓  จํานวน ๑ ราย  ไดแก นายศิริ   เรืองมัจฉา  ตําแหนง 
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับ ตน) 

๒) พนักงานเทศบาลสามัญ มาบรรจุใหม จํานวน ๑ ราย เม่ือวันท่ี  ๒  พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ไดแก นายสหรัฐ อุปวงษา  ตําแหนง นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ 

 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

 ๑.๒  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
-  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามมาตรา ๔๘ ทศ วรรคหา และ

วรรคทาย กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการ ปฏิบัติงานตาม
 นโยบาย ท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป..... และรายงานแสดงผล
การ ปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงาน เทศบาลดวย 

ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังอภิปรายครับ 
 

นางเมษา  เอมกระโทก  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
ผูอํานวยการกองคลัง เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
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                                           เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

(หมายเหตุ 1) 

            

 

                        รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จายเงิน 

              

 

                           ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
 

                            รหัสบัญช ี ประมาณการ รับจริง 

 รายไดจัดเก็บเอง 41000000             1,240,000.00 1,386,040.62 

 หมวดภาษีอากร 41100000             142,000.00 46,745.37 

 (2) ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 41100008 130,000.00 17,506.37 

 (1) ภาษีปาย 41100003 12,000.00 29,239.00 

 รวม   142,000.00 46,745.37 

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต 41200000             466,500.00 529,447.30 

 (1) คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา 41210004 1,700.00 2,803.30 

 (2) คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน 41210005 100.00 - 

 (3) คาธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41210007 800.00 620.00 

 (4) คาธรรมเนียมเก็บและขนมลูฝอย 41210008 140,000.00 139,540.00 

 (5) คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 41210009 56,000.00 107,700.00 

 (6) คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร 41210013 500.00 - 

 (7) คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย 41210029 300.00 220.00 

 (8) คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 41220002 1,000.00 1,000.00 

 (9) คาปรับการผดิสญัญา 41220010 125,000.00 123,334.00 

 (10) คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 41230003 50,000.00 43,700.00 

 (11) คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจาํหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารใน
ครัว หรือพ้ืนท่ีใด ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

41230004 13,500.00 14,400.00 

 (12) คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 41230005 70,000.00 89,400.00 

 (13) คาใบอนุญาตใหตั้งตลาดเอกชน 41230006 5,000.00 5,000.00 

 (14) คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 41230007 1,600.00 1,165.00 

 (15) คาใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง 41230008 1,000.00 565.00 

 รวม   466,500.00 529,447.30 

 หมวดรายไดจากทรัพยสิน 41300000             477,000.00 481,445.48 

 (1) คาเชาหรือบริการสถานท่ี 41300002 147,000.00 122,600.00 

 (2) ดอกเบ้ีย 41300003 330,000.00 358,845.48 

 รวม   477,000.00 481,445.48 

 หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 41500000             154,500.00 328,402.47 

 (1) คาขายแบบแปลน 41500004 2,000.00 2,000.00 

 (2) คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง 41500006 500.00 190.00 

 (3) คารับรองสําเนาและถายเอกสาร 41500007 2,000.00 1,157.00 

 (4) รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 41599999 150,000.00 325,055.47 

 รวม   154,500.00 328,402.47 

  
 
 
 
 
 



-๔- 
 
 

                                           เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

(หมายเหตุ 1) 

                         รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จายเงิน 

                               ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 
 

  
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 42000000             26,910,000.00 25,650,721.99 

 หมวดภาษีจัดสรร 42100000             26,910,000.00 25,650,721.99 

 (1) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 42100001 500,000.00 587,585.01 

 (2) ภาษีมลูคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ 42100002 18,000,000.00 17,011,059.03 

 (3) ภาษีมลูคาเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายไดฯ 42100004 2,800,000.00 2,703,099.94 

 (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ 42100005 150,000.00 156,591.99 

 (5) ภาษีสรรพสามิต 42100007 5,000,000.00 4,720,415.62 

 (6) คาภาคหลวงแร 42100012 70,000.00 75,054.70 

 (7) คาภาคหลวงปโตรเลียม 42100013 40,000.00 41,984.70 

 (8) คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 42100015 350,000.00 354,931.00 

 รวม   26,910,000.00 25,650,721.99 

 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 43000000             25,850,000.00 27,050,318.00 

 หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 43100000             25,850,000.00 27,050,318.00 

 (1) เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจถายโอน
เลือกทํา 

43100002 25,850,000.00 27,050,318.00 

 รวม   25,850,000.00 27,050,318.00 

 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหโดยระบุวัตถุประสงค 44000000             455,414.12 455,414.12 

 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 44100000             455,414.12 455,414.12 

 (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมสงเสรมิการปกครอง
ทองถ่ิน 

44100001 455,414.12 455,414.12 

 รวม   455,414.12 455,414.12 

 รวมท้ังสิ้น   54,455,414.12 54,542,494.73 

  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๖- 
 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ๑.๓  เรื่องการประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 
        ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดใหความเห็นชอบราง  
     เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
   เม่ือครั้งสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี    
            ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และไดเสนอรางดังกลาวเพ่ืออนุมัติตอ     
  นายอําเภอครบุรีไปแลว 
   บัดนี้ นายอําเภอครบุรีไดเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบลจระหิน  เปนท่ี
เรียบรอยแลว อาศัยอํานาจตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาท่ี   ๗๗๑๐/๒๕๕๘ 
ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรือ่งการมอบอํานาจของ  ผูวาราชการใหแก
นายอําเภอปฏิบัติราชการแทน ผนวก ข ขอ ๒๒.๑    ตามหนังสืออําเภอคร
บุรี ท่ี นม ๐๐๒๓.๑๑/๒๘๑๙ ลงวันท่ี ๑๐             กันยายน ๒๕๖๓ และไดสงให
นายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับ    เปนเทศบัญญัติฯ พรอมกับไดประกาศไว
โดยเปดเผยสํานักงานแลวเจ็ด  วัน รายละเอียดตามประกาศเทศบาล
ตําบลจระเขหิน ดังนี้ ประกาศ  เทศบาลตําบลจระเขหิน 

       เรื่อง  ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

              .................................................. 
            ตามท่ีเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดจัดทํารางเทศบัญญัติงบประมาณ 

 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงไดเสนอรางเทศบัญญัติ 
 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตอท่ีประชุม  สภา
เทศบาลตําบลจระเขหินสามัญสมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ในวันท่ี   ๑๔ 
สิงหาคม  ๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ และไดผาน  ความ
เห็นชอบจากสภา เทศบาลตําบลจระเขหิน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓   ครั้งท่ี 
๒/๒๕๖๓ในวาระท่ี ๒ และวาระที๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม   ๒๕๖๓ อาศัย
อํานาจตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาท่ี ๗๗๑๐/๒๕๕๘   ลงวันท่ี ๒ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องการมอบ    อํานาจของผูวาราชการ   ใหแก
นายอําเภอปฏิบัติราชการแทน ผนวก ข ขอ นายอําเภอครบุรี ได 
 พิจารณาแลวอนุมัติใหเทศบาลตําบลจระเขหินประกาศใชเทศบัญญัติ 
 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้นเทศบาล  ตําบล
จระเขหิน จึงขอประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอไป (รายละเอียดตาม  เอกสารแนบทาย
ประกาศนี้)จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน ท้ังนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี  ๑  เดือน 
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  เปนตนไป 

        ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๔  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

            ชัยนิคม  ปดชา 
       (นายชัยนิคม  ปดชา) 
          นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ท่ีประชุม    รับทราบ 

 
 
 



-๗- 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ๑.๔  เรื่องประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประธานสภาเทศบาล   ประกาศเทศบาลตําบลจระเขหิน 
   เรื่อง  ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

 ๒๕๖๔ 
      ............................... 
 

    อาศัยอํานาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ขอ ๒๖ การจัดทํา
แผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอน (๑) คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวจัดทําราง
แผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน(๒) คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลว เสนอผูบริหารทองถ่ินประกาศเปน
แผนการดําเนินงาน และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๒๗ แผนการ
ดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมงบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงาน
และโครงการจากหนวยรายการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ 
ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น อีกท้ัง มติ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน พิจารณาเห็นชอบรางแผนการ
ดําเนินงาน ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

  เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําป 
 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเปนเครื่องมือของผูบริหารเทศบาลตําบลจระเขหิน ใน
การบริหารโครงการ และงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๖๔  

 

    จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

            ชัยนิคม  ปดชา 
       (นายชัยนิคม  ปดชา) 
          นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี    ผมมีเรื่องจะแจงใหทราบวา เทศบาลตําบลจระเขหิน ไดรับสมัคร 
     พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน ๒ อัตรา พนักงานจางท่ัวไป จํานวน  
     ๑ อัตรา ซ่ึงพนักงานขับรถตรวจการณท่ีแทนนายนอย  รินกระโทก  
     นั้นอยูระหวางการดําเนินการคัดเลือกนาจะเสร็จประมาณตนเดือน 
     ธันวาคม  ตอไปก็มีพนักงานขับรถก็สามารถเรียกใชไดครับ 

 
 



-๘- 
     และชวงนี้จะมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและ 
       สมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด จึงขอใหเจาหนาท่ีของรัฐวางตัว  

      ใหเปนกลาง ผมมีเรื่อง ท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบเทานี้ครับ 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญนายแสวง  เยยกระโทก  เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 
 

นายแสวง  เยยกระโทก     เรียนทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวม 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ประชุมทุกทาน ในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  วัดสวางหนองแวง  
    ไดจัดงานฉลองตราตั้ง พระปลัดปยพงษ  ปญญาวชิโร รองเจาอาวาส  
   วัดสวางหนองแวง ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดไปรวมงานในวันนั้น 
     นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา มีผูสมัครจํานวน ๔  
    ทาน และสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา  
       เขต ๑  มีผูสมัครจํานวน ๔ คน  
                   เขต ๒  มีผูสมัครจํานวน ๖ คน 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญสมัยท่ี  

  ๓  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี  ๒๖ สิงหาคม  
  ๒๕๖๓ 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ          ดวยเลขานุการสภาเทศบาลไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล            เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒/ 

                 ๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  เสร็จเรียบรอยแลว และ 
                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการ 
                   ประชุมพรอมรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี  ๒๘   
                   สิงหาคม  ๒๕๖๓  จึงเสนอมาใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจสอบเพ่ือ 
         แกไขเพ่ิมเติม และรับรองรายงานการประชุมตอไป 

         มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไขหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี  ๒ /

๒๕๖๓เม่ือวันท่ี ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอใหยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
 ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องกระทูถาม 
     - ไมมี – 
  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลจระเขหินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลว
เสร็จ 
     - ไมมี – 
 
ระเบียบวารท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม (เพ่ือพิจารณา) 

  ๕.๑  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการสมัครเขารวมโครงการ 
 อนุรักษ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 
 รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) 

 
 



-๙- 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ 
  พระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) ในการจัดทํา 
  ฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ินใหเปนมรดกของชาติ และอําเภอแจงให 
  เทศบาลสมัครเขารวมโครงการดังกลาวนั้น 
   เทศบาลตําบลจระเขหินไดสมัครเขารวมโครงการดังกลาวแลว แต 
  ไดรับแจงจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบวายังไมดําเนินการไมครบตาม 
  ข้ันตอน เนื่องจากยังไมไดนําโครงการเสนอใหสภาเทศบาลตําบล 
  จระเขหินพิจารณาใหความเห็นชอบในการสมัครเขารวมโครงการ และ 
  ยังขาดเอกสารหมายเลข ๒ (ขอมูลท่ัวไปขององคกร) มีสมาชิกสภา 
  เทศบาลทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม  
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบให
ประธานสภาเทศบาล           เทศบาลตําบลจระเขหินสมัครเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน 
              เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
             (อพ.สธ.สถ.) หากเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
 ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ๕.๒  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
     งบประมาณ ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔  
     เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
     ขอมอบหมายเลขานุการสภาเทศบาลดําเนินการตามวาระการประชุม 
     ตอไปครับ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  

     ๕.๒  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป 
     งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

 ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ. 
 ๒๕๔๓ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑท่ีดิน  และ
สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ งบประมาณ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน   หรือโอนไปตั้ง
จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา  ทองถ่ิน ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   ดังตอไปนี้ 

๑. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 โอนลดจาก 

 
 
 
 



-๑๐- 
 

  ๑)  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน ประเภท 
 เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน ตั้งไว ๘๔,๐๐๐ บาท               (เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๖๗) 
    โอนลดจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒)  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไปหมวดคาตอบแทน  
 ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว ๑๘๔,๕๖๐ บาท  
                (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๗๔) 
            โอนลดจํานวน ๔,๕๐๐ บาท 
  รวมโอนลด ๒ รายการ เปนเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท 
 

 โอนเพ่ิม เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม 
  ๑)  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
       หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือโตะทํางาน  
      ระดับ ๑ - ๒ 

               ขนาด ๑๒๐X๖๐X๗๕ ซม. จํานวน ๓ ตัว ตัวๆ ละ ๓,๖๐๐ บาท   
                รวมเปนเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท 
                โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
    -  โตะทํางานโครงไมจริง ปดดวยไมอัด 
   -  ขาเปนเหล็กแปบกลวงสี่เหลี่ยม 
   -  ทาสีธรรมชาต ิ
 

  ๒)  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
       หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือจอแสดงภาพ 
      ขนาดไมนอยกวา ๒๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๗๐๐ บาท  
       โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   -  มีขนาดไมนอยกวา ๒๑.๕ นิ้ว 
   -  รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา ๑,๙๒๐X 
  ๑,๐๘๐ Pixel 
   -  มีRefresh Rate ไมนอยกวา ๖๐ Hz 
   -  มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ 

     สรุปขออนุมัติ  
     โอนลด ๒ รายการ เปนเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท        
     โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๒ รายการ เปนเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท 
     ทานนายกเทศมนตรีมอบหมายผูอํานวยการกองคลังชี้แจงแทนครับ 
 

นางเมษา  เอมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ผูอํานวยการกองคลัง   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทานสําหรับใน 
     ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแผนงานบริหารท่ัวไป หมวดครุภัณฑ 
     สํานักงาน จัดซ้ือโตะทํางาน และจัดซ้ือจอแสดงภาพ และโตะทํางาน 
     สําหรับเจาหนาท่ีมีสภาพชํารุดและมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับ 
     ปฏิบัติงาน สํานักปลัดเทศบาลไมไดตั้งงบประมาณไว  ซ่ึงจอภาพเกิด 
     ปญหาในการทํางาน  
     จึงขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณจํานวน ๒ รายการ เพ่ือไปตั้งจาย 
     เปนรายการใหมในการจัดซ้ือจํานวน ๒ รายการ 
 



-๑๑- 
 

 นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 

เลขานุการสภาเทศบาล            ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  มีสมาชิกสภา 
                     เทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม เชิญนายจีระพันธ  หุมกระโทก ครบั 
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก           เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีคณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒         ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายจีระพันธ หุมกระโทก 
            สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   ผมมีขอสงสัยวาโอนเงินงบประมาณจาก 
            หมวดเงินเดือน จะมีผลกระทบตอการจายเงินเดือนของสมาชิกสภา 
             เทศบาลหรือไมครับ  

 

นางเมษา  เอมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ผูอํานวยการกองคลัง   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอชี้แจงวา 
     เงินเดือนเราไดแยกขัดเจน โอนเงินงบประมาณในหมวดเงินเดือนเงิน 
     เพ่ิม จากสวนของพนักงานเทศบาลคะ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
 

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี    ตามญัตติ การบริหารจัดการ สํานักปลัดมีความจําเปนท่ีตองใชเพ่ือให 
     งานเดินไปได ซ่ึงอุปกรณ สเปคบางอยางอาจจะไมทันสมัยไมสามารถใช
     การได ตองจัดหา ใหมมาทดแทน จึงขอเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณ  
     หากทานสงสัยสอบถามผูอํานวยการกองคลังไดเลยครับ  
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเหน็ชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําป 
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยโอนลดจาก 

  ๑)  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
       หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน ตั้งไว  
  ๘๔,๐๐๐ บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๖๗) 
       โอนลดจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๒)  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
       หมวดคาตอบแทน ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว ๑๘๔,๕๖๐ บาท  
                     (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๗๔) 
                โอนลดจํานวน ๔,๕๐๐ บาท 
  รวมโอนลด ๒ รายการ เปนเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท 
 

 เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม 
  ๑)  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
       หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือโตะทํางาน ระดับ 
       ๑ - ๒ 

               ขนาด ๑๒๐X๖๐X๗๕ ซม. จํานวน ๓ ตัว ตัวๆ ละ ๓,๖๐๐ บาท   
                รวมเปนเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท 
 

 
 
 



 
-๑๒- 

 
  ๒)  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

               หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือจอแสดงภาพ 
           ขนาดไมนอยกวา ๒๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๗๐๐ บาท 
                                                                            โอนลด ๒ รายการ  เปนเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท        
           โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๒ รายการ เปนเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท 

        หากเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม        มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความ 
       เห็นชอบอนุมัติ  ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  

๒. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 โอนลดจาก 

๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง 
      หมวดคาใชสอย ประเภทโครงการสํารวจขอมูลแผนท่ีภาษีและ
 ปรับปรุงการ 
               จัดทําแผนท่ีภาษี  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท  
               (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๑๕) 
      โอนลดจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
               หมวดคาใชสอย ประเภทโครงการใหบริการภาษีเคลื่อนท่ี ตั้งไว  
 ๑๐,๐๐๐   
               บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๑๖) 
      โอนลดจํานวน  ๙,๔๐๐ บาท 
   รวมโอนลด ๒ รายการ เปนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท 
 

 โอนเพ่ิม เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

      หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือคอมพิวเตอร
สําหรับ     
          งานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)  
          ราคา  ๒๒,๐๐๐ บาท 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก (๖ 
   core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๓.๐ 
   GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใช 
   ความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน ๑ หนวย 
   -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
   Memory รวมในระดับ (Level) เดยีวกันขนาดไมนอยกวา ๙ MB 
   -  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด
   อยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   ๑)  เปนแผนวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี 
   หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ 



-๑๓- 
 
   ๒)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวย 
   ประมวลผลกลางแบบ Graphics Processing ท่ีสามารถใช  
   หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB  
   ๓)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงท่ีมีความสามารถในการใช 
   หนวยความจําหลักแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา ๒ GB 

      แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
           หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือจอแสดง   
  ภาพขนาดไมนอยกวา ๒๑.๕ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่องๆละ  
  ๓,๗๐๐ บาท เปนเงิน ๗,๔๐๐ บาท  
  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

   -  มีขนาดไมนอยกวา ๒๑.๕ นิ้ว 
   -  รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา ๑,๙๒๐X  
   ๑,๐๘๐ Pixel 
   -  มี Refresh Rate ไมนอยกวา ๖๐ Hz 
   -  มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ 
 

     สรุปขออนุมัติ  โอนลด  ๒ รายการ เปนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท 
     โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๒ รายการ เปนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท 

   

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เชิญนางเมษา  เอมกระโทก ชี้แจงครับ 

 

นางเมษา  เอมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร
ผูอํานวยการกองคลัง   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอชี้แจงวา 
     จอคอมพิวเตอรและจอแสดงภาพนั้นมีอายุการใชงานเกิน ๗ ปแลว ไม 
     สามารถรองรับเทคโนโลยีและขอมูลใหมๆ ได ทางกองคลังมีความ 
     จําเปนตองจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรใหมนั้น เพ่ือรองรับงานจัดเก็บแผน
     ท่ีภาษีท่ีมีขอมูลเพ่ิมมากข้ึนแตไมไดตั้งงบประมาณไว จึงจําเปนตองขอ 
     อนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือดังกลาว 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ            มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจาย 
ประจําป     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย   
     โอนลดจาก 

๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
      หมวดคาใชสอย ประเภทโครงการสํารวจขอมูลแผนท่ีภาษีและปรับปรุงการ 
               จัดทําแผนท่ีภาษี  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท  
               (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๑๕) 
      โอนลดจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
               หมวดคาใชสอย ประเภทโครงการใหบริการภาษีเคลื่อนท่ี ตั้งไว  ๑๐,๐๐๐   
               บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๑๖) 
      โอนลดจํานวน  ๙,๔๐๐ บาท 
      รวมโอนลด ๒ รายการ เปนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท 
    
                 



  -๑๔- 
 
 

  โอนเพ่ิม เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

 หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือคอมพิวเตอรสําหรับ
 งานประมวลผล แบบท่ี ๑ (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)  
          ราคา  ๒๒,๐๐๐ บาท    

๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
      หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  
    จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๒๑.๕ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่องๆละ  
         ๓,๗๐๐ บาท เปนเงิน ๗,๔๐๐ บาท โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม     
     ๒ รายการ เปนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท 

             สรุปขออนุมัติ  โอนลด  ๒ รายการ เปนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท 
         โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๒ รายการ เปนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท 
         หากเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
 อนุมัติ ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  

  ๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ 

           อุตสาหกรรมและการโยธา 

  โอนลดจาก 
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
      หมวดคาวัสดุ  ประเภทวสัดุสํานักงาน  ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐ บาท 
      (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๒๖๓) 
 โอนลดจํานวน  ๔,๒๐๐ บาท 

 

  โอนเพ่ิม  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
      หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซ้ือ
 โทรทัศนแอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๓๒ นิ้ว จํานวน ๑ เครือ่ง ราคา 
 ๔,๒๐๐ บาท 

  โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  - จอขนาด ๓๒ นิ้ว 
  - ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖X๗๖๘  พิกเซล 

 

     สรุปขออนุมัติ   โอนลด  ๑ รายการ เปนเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
     โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๑ รายการ เปนเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
     เชิญผูอํานวยการกองคลังอภิปรายชี้แจงครับ 
 
 

 
 



-๑๕- 
นางเมษา  เอมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ผูอํานวยการกองคลัง                ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอชี้แจงวาการท่ีขอ 
     จัดซ้ือโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) เพ่ือเอาไวใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ี 
     ไดมาอยูเวรประจําสํานักงานตอนชวงเวลากลางคืนบริเวณหนาหองกอง
     ชาง อาคารหลังใหมเอาไวดูขาวสารบานเมืองขณะปฏิบัติหนาท่ี 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี    ตามนโยบายของเรา ซ่ึงทรัพยสินของเทศบาลคอนขางจะมาก อาคาร ๑ 

    และอาคาร ๒  นั้น  การประชุมพนักงานเทศบาลครั้งลาสุดใหมีการ 
    เขาเวรท้ัง ๒ อาคาร และระบุเปนรายบุคคลมีคําสั่งใหอยูเวรในแตละ 
    อาคาร สวนอาคารท่ี ๒ ขาดอุปกรณ  เพ่ือไดใหพนักงานของเราไดไวดู 
    ขาวสาร นั่นจึงเปนเหตุใหแตละอาคารตองมีการเขาเวร เพ่ือไวให 
    พนักงานของเราทํางานอยางมีความสุข  

     จึงเรียนใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบ ขอบคุณครับ  
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เชิญนายจีระพันธ  หุมกระโทก ครับ 

 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก 
     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ผมเห็นดวยท่ีจะซ้ือโทรทัศน แอล อี ดี  
     (LED TV)อยากทราบวางบประมาณ ๔,๒๐๐ บาท สามารถซ้ือไดจริง 
     หรือไม และขอเสนอวานาจะจัดซ้ือกลองวงจรปดนาจะดีกวาครับ  
     ขอบคุณครับ 
นางเมษา  เอมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ผูอํานวยการกองคลัง   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน   
     จัดชื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ไดคะในราคา ๔,๒๐๐ บาท 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมสมาชิก
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําป 
     งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย 
     โอนลดจาก 

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา 

      หมวดคาวัสดุ  ประเภทวสัดุสํานักงาน  ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐ บาท 
      (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๒๖๓) 
 โอนลดจํานวน  ๔,๒๐๐ บาท 

     โอนเพ่ิม เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา 
      หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซ้ื 
      โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๓๒ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง         
      ราคา๔,๒๐๐ บาทโอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๑ รายการ เปน 
     เงิน ๔,๒๐๐ บาท 

    
 



 -๑๖- 
 

          โอนลด  ๑ รายการ เปนเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
          โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๑ รายการ เปนเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
          หากเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม       มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความ 
      เห็นชอบอนุมัติ ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ        เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร
เลขานุการสภาเทศบาล       ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 

๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 โอนลดจาก 

๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิ
 มนุษยชนหรือกฎหมายอ่ืนแกประชาชนในเขตเทศบาล (อบรมใหความรู
 ดานกฎหมายท่ัวไปแกประชาชน)  ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๖๔ หนา ๘๙) 
 โอนลดจํานวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายภายใน งานเทศกิจ  
 หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการจัดทําการติดตั้งและปรับปรุง
 เครื่องหมายจราจร ปายเตือน กระจกนูนจราจร ปายประชาสัมพันธ
 บริเวณทางแยก ทางรวมในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน ตั้งไว 
 ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๕๙) 
 โอนลดจํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๓) แผนงานการรักษาความสงบภายภายใน งานปองกันฝายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 

 หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการจัดอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย พล
เรือน ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๕๘) 
 โอนลดจํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๔) แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  
 หมวดรายจายงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว ๖๙๔,๖๐๐ บาท 
 โอนลดจํานวน  ๑๑๑,๘๐๐ บาท 

 รวมโอนลด ๔ รายการ เปนเงิน ๓๓๑,๘๐๐ บาท 

     โอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

 โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบล 

  จระเขหิน (บริเวณถนนสายหลักและจุดเสี่ยง) โดยจัดซ้ือชุดโคมไฟถนน 

  LED Streetligth พรอมติดตั้ง จํานวน ๔๒ ชุด พรอมปาย  

  ประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 

  จระเขหิน) งบประมาณ ๓๓๑,๘๐๐ บาท 

 



-๑๗- 

     โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 - กําลังขนาด ๗๐ วัตต 
 - อุณหภูมิแสงขาว (๕,๗๐๐K) 
 - ตัวโคมเปน Aluminium  หลอข้ึนรูป ทนทานการกัดกรอน 
 - ความสวาง ๗,๗๐๐ lm 
 - คาการกินกระแสไฟ <๐.๔ A 
 - ตัวเลนสเปน  เลนสกระจายแสง Type ME เหมาะสําหรับใชบริเวณ 

  ถนนเสนจราจร 
 - อุณหภูมิการทํางาน ๐-๔๕ องศาเซลเซียส 

 - มาตรฐานกันน้ํากันฝุน IP๖๖ 

 - ไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก.๑๙๕๕-๑๕๕๑ 
 - ไดรับการรับรองมาตรฐานISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ , ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ 
 - ๒๒๐ V –๒๔๐ V๕๐/๖๐ Hz 
 - สามารถติดตั้งกับก่ิงเสาไฟถนนทอ ๑.๕ ถึง ๒ นิ้ว 
 - ตัวโคมสามารถปรับมุมองศาการสองสวางได 
 - อายุการใชงานไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง 
 (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕ หนา ๙๘ ขอ 

  ๑)สรุป  โอนลด  ๔ รายการ เปนเงิน ๓๓๑,๘๐๐ บาท 
       โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๑ รายการ  เปนเงิน ๓๓๑,๘๐๐ บาท 
 

ระเบียบ ขอกฎหมาย 
 ๑.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 

  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓  
 ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑท่ีดินและ 

  สิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ งบประมาณ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
  โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 ๒.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
  ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.  
  ๒๕๔๓ 

 ขอ ๑๔ วรรคสอง กําหนดวา รายละเอียดประเภทรายจายขององคกร 
 งบกลาง หมวดรายจายตางๆ และเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามท่ี 

  กรมการปกครองกําหนด 
 ขอ ๑๙ งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจาย เพ่ือกรณีท่ีจํา

  เปนไดตามความเหมาะสม สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายใหเปน
  อํานาจของคณะผูบริหารทองถ่ิน 

 ตามหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๗๙ ลงวันท่ี ๑๕ เมษายน 
  ๒๕๖๓ เรื่อง การกําหนดรายการในงบกลาง ประเภทสํารองจาย  

     ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทานนายกเทศมนตรี
    ในสวนของความสวางผมไดใหทางกองชางสํารวจเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยน  
    โคมไฟสาธารณะถนนสายหลักและจุดเสี่ยงตางๆ ของท้ังสองชุมชน   
    จํานวน ๔๒ จุด 

 
 



 
-๑๘- 

     เพ่ือใหเกิดแสงสวาง ความปลอดภัยแกประชาชนผูท่ีสัญจรไปมา และ 
     เกิดความสวยงามเปนจุดเดนและเปนระเบียบตอถนนสายหลักและ 
     จุดเสียงครับ โดยปรับเปลี่ยนเปนชุดโคมไฟ LED แตเนื่องจากไมไดตั้ง 
        งบประมาณไว จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการดังกลาว 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เชิญนายจีระพันธ  หุมกระโทก ครับ 
นายจีระพันธ  หุมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี คณะผูบรหิาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทานผมนายจีระพันธ   
     หุมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอสอบถามครับจาก 
     การโอนลดทุกแผนงานจะมีงานงบกลาง จะเปนประเภทเงินสํารองจาย 
     ไมรูวาการโอนไปจะถูกระเบียบหรือไม สําหรับขอท่ี ๔ ขอปรึกษาดาน 
     กฎหมายหนอยครับ 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   ขอเชิญนายศิริ  เรืองมัจฉา  รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน 
เลขานุการสภาเทศบาล   ปลัดเทศบาลในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณครับ 
นายศิริ  เรืองมัจฉา       เรยีนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตร ี คณะผูบรหิาร 
รองปลัดเทศบาล      ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมใน  
       ฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณ ในเรื่องการโอนลด ๔ รายการ    
      จากรายการท่ี ๑ ถึง ๔ รายการนั้นทางหนวยงานเจาของโครงการตั้งแต 
     ๑ ๒ และ ๓ นั้น มีความจําเปนตองโอนหรือถาทางหนวยงานอนุญาตก็ 
     สามารถโอนได ในสวนรายการท่ี ๔ นั้นงานงบกลางเปนการตั้งในกรณี 
     ฉุกเฉินหากมีการสาธารณภัยก็สามารถโอนใชไดซ่ึงเปนอํานาจของคณะ
     ผูบริหาร อยูในระเบียบขอท่ี ๑๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา 
     ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๑  
     และท่ีแกไขเพ่ิมเติม   
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมในฐานะเลขานุการและนิติกรของเทศบาล เลขานุการ
สภาเทศบาล   ในการใชจายงบกลาง ประเภทเงินสํารองจายนั้น ระเบียกระทรวง  
    มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
    พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๙ กําหนดวา งบประมาณ  
    รายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจายเพ่ือกรณีจําเปนไดตามความ  
    เหมาะสม  สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายใหเปนอํานาจของ  
    ผูบริหารทองถ่ิน  และขอ ๑๔ วรรคสอง กําหนดวา รายละเอียด  
    ประเภทรายจายขององคกร งบกลาง หมวดรายจายตาง ๆ และเงินนอก 
    งบประมาณใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมการปกครองกําหนด  ซ่ึงกรม  
    สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว   
    ๑๑๗๙  ลงวันท่ี  ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓  เรื่อง  การกําหนดรายการใน  
    งบกลาง  ประเภทเงินสํารองรายจาย  ซ่ึงอธิบดีกรมการปกครอดังกลาว  
    ไดแกเปนอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอาศัยอํานาจตาม  
    ความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย วิธีการงบประมาณของ  
    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๔  วรรคสอง กําหนด  
    รายละเอียดประเภทรายจายงบกลาง  โดยใหองคกรปกครองสวน  
    ทองถ่ินสามารถใชจายเงินสํารองจาย  เพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย  
    เกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม    
    หรือกรณีการปองกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดจะเกิด 
    สิ่งสาธารณภัยได   



 
-๑๙- 

 
      ท้ังนี้ ใหใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เปน 
      ตนไป  เห็นวา  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการขางตน 
      ไมมีบทบัญญัติหรือขอกําหนดใดหามโอนงบประมาณ   
      งบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย  แตท้ังนี้กอน  
      พิจารณาโอนเงินสํารองจายควรพิจารณาแลววาไมมี  
      เหตุจําเปนตองใชเงินสํารองจายแลวเทศบาลจึงจะ  
      พิจารณาโอนไปใชจายในรายการอ่ืนตามความ  
      เหมาะสมไดตามระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการ  
      ขางตน  และเหตุผลท่ีไดนําเรียนขอใหท่ีประชุมนําไป  
      พิจารณาประกอบการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ 
      ในเรื่องดังกลาวดวยครับ สมาชิกสภาเทศบาลคงจะได 
      พิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนในการขอโอนเงิน  
      งบประมาณในครั้งนี้  หากไมมีทานใดจะสอบถามผมขอมติท่ีประชุม
      สมาชิกสภาทานใดเห็นขอบอนุมัตใิหโอนงบประมาณโดย   
     โอนลดจาก 

๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไปหมวดคาใชสอย ประเภท โครงการอบรม
ใหความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมายอ่ืนแกประชาชนในเขตเทศบาล (อบรม
ใหความรูดานกฎหมายท่ัวไปแกประชาชน)  ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท(เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๖๔ หนา ๘๙) โอนลดจํานวน  ๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายภายใน งานเทศกิจ  
 หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการจัดทําการติดตั้งและปรบัปรุง เครื่องหมาย
จราจร ปายเตือน กระจกนูนจราจร ปายประชาสัมพันธ   บริเวณทางแยก ทางรวมในเขตเทศบาล
ตําบลจระเขหิน ตั้งไว  ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๕๙) 
 โอนลดจํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๓) แผนงานการรักษาความสงบภายภายใน งานปองกันฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการจัดอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย พลเรือน ตั้งไว 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๕๘) 
 โอนลดจํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๔) แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  
 หมวดรายจายงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว ๖๙๔,๖๐๐ บาท 
 โอนลดจํานวน  ๑๑๑,๘๐๐ บาท 

รวมโอนลด ๔ รายการ เปนเงิน ๓๓๑,๘๐๐ บาท 

โอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

 โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน (บรเิวณถนน

สายหลักและจุดเสี่ยง) โดยจัดซ้ือชดุโคมไฟถนน LED Streetligth   

 



     -๒๐- 
 

 พรอมติดตั้ง จํานวน ๔๒ ชุด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน 

  ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) งบประมาณ  

  ๓๓๑,๘๐๐ บาท 

     สรุปขออนุมัติ โอนลด  ๔ รายการเปนเงิน ๓๓๑,๘๐๐ บาท  
            โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๑ รายการ เปนเงิน ๓๓๑,๘๐๐บาท 
     หากเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณดังกลาวโปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
 อนุมัติ ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

  สรุปท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
 พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายรายการใหม  ดังนี้ 

  โอนลด  ๑  รายการ  เปนเงิน  ๓๗๙,๙๐๐ บาท 
  โอนเพ่ิมตั้งจายรายการใหม  ๖  รายการ  เปนเงิน  ๓๗๙,๙๐๐บาท 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  สรุปรวมรายการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป  
เลขานุการสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการ ใหม 

ดังนี้ 
 โอนลด  ๙ รายการ เปนเงิน  ๓๗๙,๙๐๐ บาท 
 โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๖ รายการ เปนเงิน ๓๗๙,๙๐๐ บาท 

 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ๕.๓ ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล   พ.ศ. ๒๕๖๔  จํานวน ๗ โครงการ  
     ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงขอกฎหมายท่ีเก่ียวของครับ 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   ๕.๓ ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ  
เลขานุการสภาเทศบาล   พ.ศ. ๒๕๖๔  จํานวน ๗ โครงการ  

   ระเบียบ กฎหายท่ีเก่ียวของ 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินการฝาก 
   เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ 
   ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับ 
   อนุมัติจากสภาทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
   (๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
   สวนทองถ่ินซ่ึงเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ี 
   เปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ี 
   จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตาม 
   แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว 
   (๓) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา 
   สามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น  
   เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 
       
                        



                   -๒๑- 
 
   (๔) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
   ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป 
   ถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงิน 
   สะสมนั้นเปนอันพับไปท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงิน 
   สะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ขอเชิญผูอํานวยการกองคลัง ชี้แจงยอดเงินสะสมท่ีมีอยูในปจจุบัน และ    

ประธานสภาเทศบาล   ยอดเงินสะสมท่ีสามารถนํามาใชจายได เพ่ือประกอบการพิจารณา เชิญครับ 

นางเมษา เอมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร

ผูอํานวยการกองคลัง                  ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน   

     ขอมูลเงินสะสม/สํารองรายจายท่ีจําเปน ณ วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

๑. เงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงิน
สะสมท่ีตองสงฝาก ก.ส.ท. หรอื ก.ส.อ.แลว   ๒๑,๐๖๗,๗๒๙.๒๕ บาท 

๒. สํารองจายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแลวแตยังไมไดจายแตยังไมได
ดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการและยังไมไดเบิกจาย  ๕๙๗,๕๐๐ 
บาท 

๓. คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบัน   ๒๐,๔๗๐,๒๒๙.๒๕ บาท  
(๓=๑-๒) 

๔. สํารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)   ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. สํารองจายประจําท่ีตองจายใหประชาชนลาชา (ประมาณ ๓ เดือน  

๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
๖. เงินสะสมคงเหลือ ๔,๘๗๐,๒๒๙.๒๕  บาท  (๖ =๓-๔-๕) 
๗. สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%  ๔๘๗,๐๒๒.๙๓ บาท (๗=๖X๑๐%) 
๘. ยอดเงินสะสมคงเหลือท่ีนําไปใชได ๔,๓๘๓,๒๐๖.๓๓ บาท  (๘ =๖-๗) 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  คณะผูบริหาร ไดยื่นญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๗ โครงการ 

ประธานสภาเทศบาล   ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ พิจารณาไปทีละโครงการตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

   ๑.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางลาน  
   อเนกประสงค คสล. ภายในบริเวณฌาปนสถานบานจระเขหิน หมูท่ี ๓  
   หนา ๐.๑๒ เมตร พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา ๗๓๐ ตารางเมตร พรอม 
   ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลน 
   เทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๔๐๓,๐๐๐ บาท  
   แผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ขอท่ี ๘ หนาท่ี ๕ 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทานนายกเทศมนตรี

    ตามญัตติท่ีเสนอขออนุมัติจายเงินสะสม ตามระเบียบกฎหมาย ทาง  

    เจาหนาท่ีท่ีดูแลระเบียบกฎหมายแจงวาสามารถดําเนินการได สําหรับ  

    โครงการกอสรางลานอเนกประสงค คสล. ภายในบริเวณฌาปนสถานบาน 

    จระเขหิน หมูท่ี ๓ ทางเทศบาลจะดําเนินการกอสรางตั้งนานแลว เนื่องจาก 

    ไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ินตองขอขอบคุณชาวบานหมูท่ี ๓  ไดจัดทํา  

    ประชาคมข้ึนเพ่ือนําเขาบรรจุลงใน 

 



 

-๒๒- 
 

      แผนพัฒนาทองถ่ินจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือนํามากอสรางเปนการ

     บริหารชุมชนและและสัง ขอบคุณครับ 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการท่ี ๑  ครับ 
     ๑.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางลาน 
     อเนกประสงค คสล. ภายในบริเวณฌาปนสถานบานจระเขหิน หมูท่ี ๓ 
     หนา ๐.๑๒ เมตร พ้ืนท่ี คสล.ไมนอยกวา ๗๓๐ ตารางเมตร พรอมปาย 
     ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
     จระเขหิน)  งบประมาณ  ๔๐๓,๐๐๐ บาท 
     หากสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนิน 
     โครงการดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
     ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ๒.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จาก 
ประธานสภาเทศบาล    บาน นางเสาร  รินกระโทก  ถึงบานนายจํารัส  บุญพรม  หมูท่ี ๖  บาน

   ไผขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร พรอมปาย
   ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

    (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๑๙๘,๗๐๐  บาท 
 แผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ขอท่ี ๑๕  หนาท่ี ๖ 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทานนายกเทศมนตรี
    ขอใหเลขานุการนายกเทศมนตรีชี้แจงแทนครับ 
นายแสวง  เยยกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรี                 ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  สืบเนื่องจาก 

     โครงการตัวนี้เราไดกอสรางถนน คสล. มีทอรางระบายน้ําไปเชื่อมลงสระ

     เกษตร  หลังจากท่ีเชื่อมบานนายจํารัสแลวเกิดการชํารุดเสียหายในชวงฤดู

     ฝนน้ําไหลไมทันทําใหเกิดความเสียหาย อยากจะใหระบบทางเชื่อมกันเปน

     มาตรฐาน ในเวลาฝนตกน้ําไหลไมทัน เลยไดเสนอโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือจะ

     ไดใหพ่ีนองประชาชนสัญจรไปมาไดสะดวกครับ เปนการบริการชุมชน และ

     แกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบาน 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญผูอํานวยการกองชางครับ 

นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 

ผูอํานวยการกองชาง                  ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  กองชางไดไปสํารวจ

     ปรากฏวาถนนชํารุด ความกวางไปสํารวจมา ๓.๕๐ เมตร ออกแบบถนน 

     คสล.๓.๕๐ เมตร เพ่ือจะไดรับกับถนนแบบเดิมซ่ึงขนาดกวาง ๔ เมตร แต

     ทางเทศบาลสรางได ๓.๕๐ เมตร ถนนเสนนี้จะไมมีไหลทาง เพราะลงไหล

     ทางไมไดสุดเขตพอดีครับ 

 
 



 
-๒๓- 

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการท่ี ๒ 
             ๒.ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน 
    นางเสาร  รินกระโทก  ถึงบานนายจํารัส  บุญพรม  หมูท่ี ๖  บานไผ ขนาด

   กวาง ๓.๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร พรอมปาย 
   ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
   จระเขหิน)  งบประมาณ ๑๙๘,๗๐๐  บาท 

     หากสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนิน
     โครงการดังกลาวโปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
     อนุมัติ ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ๓.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน 
ประธานสภาเทศบาล   คสล. จากบานนายแบน  ชางกระโทก ถึงขางบานนายอ๊ีด  คงทองหมูท่ี ๔ 
     บานไผ  ขนาดกวาง  ๓.๕๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร  
     ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน หนา ๐.๑๕ เมตร กวางขางละ ๐.๒๕ เมตร  
     พรอมปายประชาสัมพันธ โครงการ  จํานวน  ๑ ปาย   
     (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)     
     งบประมาณ ๒๒๑,๖๐๐ บาท 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ขอท่ี ๑๙ หนาท่ี ๘๑ 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 

 

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทานนายกเทศมนตรี
     ขอใหเลขานุการนายกเทศมนตรีชี้แจงแทนครับ 
นายแสวง  เยยกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร
เลขานุการนายกเทศมนตรี                 ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  สําหรับโครงการท่ี ๓  
     มี ๒ แนวทาง คือ หินคลุกและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากท่ีเราไปเปดปาเอา 
     กอไผออก ในแผนพัฒนาทองถ่ินมีคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเสนนี้เปนทาง
     สาธารณะตั้งแตโบราณแลว เจาของท่ีดินบริเวณขางเคียงไดกันไวเปนทาง
     สาธารณะอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินมาตลอดแตเรายังไมไดดําเนินการ ติดขัด
     เรื่องกอไผและสถานท่ียังไมชัดเจน โครงการนี้เปนโครงการตอเนื่องจากบาน
     นายอิน ถึงบานนายแบนหากดําเนินโครงการนี้แลว จะเปนการเชื่อมโยง
     เสนทางสัญจรใน ชุมชน เปนกรบริการชุมชน ขอนําเรียนเทานี้ครับ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการท่ี ๓ 
     ๓.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล.
     จากบานนายแบน  ชางกระโทก  ถึงขางบานนายอ๊ีด  คงทอง  หมูท่ี ๔ บาน
     ไผขนาดกวาง  ๓.๕๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร ไหลทาง
     คลุกบดอัดแนน หนา ๐.๑๕ เมตร กวางขางละ ๐.๒๕ เมตร พรอมปาย
     ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  ๑ ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
     จระเขหิน)  งบประมาณ ๒๒๑,๖๐๐ บาท 

 
 

 



-๒๔- 
 
      หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงิน 
      สะสมเพ่ือดําเนินโครงการดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความ
เห็นชอบ      อนุมัติ ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ๔.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. 
ประธานสภาเทศบาล    จากสามแยกเขาซอย ถึงบานนางวรรณี  มวงธรรม  หมูท่ี ๑ 
      บานจระเขหิน ขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 
      ๑๓๐ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย  
      (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  
      ๒๒๓,๕๐๐ บาท 

  แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ขอท่ี ๙ หนาท่ี ๗๙ 
  ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 

นายชัยนิคม  ปดชา    เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน
นายกเทศมนตรี     สําหรับโครงการนี้ ถนน คสล. หมูท่ี ๑ มีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน
      คอนขางหลายปแลว สืบเนื่องจากมีบานอยูไมก่ีหลังในพ้ืนท่ีบริเวณ
      นั้น เทศบาลเลยยังไมไดเอาเขามาดําเนินการ แต ณ ปจจุบันนี้มี
      การขยายตัวของชุมชน มีจํานวนประชาชนออกไปสรางบานอาศัย
      อยูเพ่ิมมากข้ึน ทางเทศบาลจึงมองเห็นถึงความจําเปนเพ่ือบริการ
      ชุมชน จึงขอนําโครงการนี้ข้ึนมาขออนุมัติจายเงินสะสมในการ 
      ดําเนินการโครงการถนน คสล. หมูท่ี ๑  ผมในฐานะผูบริหาร จึง
      ขอยื่นญัตติมาเพ่ือใหสมาชิกไดพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติ
      โครงการจายขาดเงินสะสมนี้ครับ 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   เรียนทานนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    ผมขอสอบถามทานนายกเทศมนตรี ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล
      ครับขออนุญาตสอบถามวาโครงการกอสรางถนน คสล. จากสาม
      แยกเขาซอยถึงบานนางวรรณี  มวงธรรม  หมูท่ี ๑ อยูบริเวณไหน
      ของหมูท่ี ๑ ครับ 
นายชัยนิคม  ปดชา    เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน
นายกเทศมนตรี     ขอชี้แจงวาอยูบริเวณทางข้ึนไปวัดปราสาททองเลี้ยวขวาครับ 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาเทศบาล    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการ ๔ 
      ๔.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน 
      คสล. จากสามแยกเขาซอย ถึงบานนางวรรณี  มวงธรรม  หมูท่ี ๑ 
      บานจระเขหิน ขนาดกวาง ๒.๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 
      ๑๓๐ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 
      (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   
      งบประมาณ ๒๒๓,๕๐๐ บาท 
      หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงิน 
      สะสมเพ่ือดําเนินโครงการดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความ
เห็นชอบ 
      อนุมัติ  ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 
 



 
-๒๕- 

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ๕.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. 
ประธานสภาเทศบาล   จากบาน นายกิจจา แหยมกระโทก ถึงขางท่ีดิน นายบวก แยมกระโทก  
     หมูท่ี ๑ บานจระเขหิน ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
     ยาว ๒๘ เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   
     งบประมาณ ๕๑,๑๐๐ บาท 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ขอท่ี ๑ หนาท่ี ๔ 
          ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 

 

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทานนายกเทศมนตรี
    สําหรับโครงการนี้เปนโครงการท่ีรองประธานสภาเทศบาล ไดเสนอขอมา  
     เปนทางบริเวณหนาบานรองประธานสภาเทศบาล ซ่ึงเปนท่ีสาธารณะและเสนอ 
     เขาในแผนพัฒนาทองถ่ินมา ๒ ป รองประธานสภาเทศบาลจึงขอเสนอให
     ดําเนินการกอสรางให แลวแตทางทานสมาชิกสภาเทศบาลจะพิจารณา 
     อนุมัติใหจายขาด เงินสะสมในโครงการนี้ครับ 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการท่ี ๕ 
     ๕.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน 
     นายกิจจา แหยมกระโทก ถึงขางท่ีดิน นายบวก แยมกระโทก หมูท่ี ๑ บาน
     จระเขหิน ขนาดกวาง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๘ เมตร  
     (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ ๕๑,๑๐๐ บาท 
     หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัติใหจายเงินสะสมเพ่ือดําเนิน
     โครงการดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
     ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ๖.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา
ประธานสภาเทศบาล   ฝาตะแกรงเหล็ก จากถนนทางเขาวัดสวางหนองแวง ถึงบานนายกลั้น 

     เกณฑกระโทก  หมู ท่ี ๖ บานไผ ขนาดกวาง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉล่ีย 
     ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย  
     (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ ๔๔๙,๘๐๐  บาท 

 แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ขอท่ี ๒๗ หนาท่ี ๙๐ 
 ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทานนายกเทศมนตรี
    ขอใหเลขานุการนายกเทศมนตรีชี้แจงแทนครับ 
 

นายแสวง  เยยกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร
เลขานุการนายกเทศมนตรี                 ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  สําหรับรางระบาย
     น้ําอยูทางทิศตะวันออกทางดานฌาปนสถาน ผลกระทบท่ีไปสรางอยูทาง
     ทิศตะวันตก เปนแบบฝาคอนกรีต มีรูท่ีน้ําไหลลงไมมากพอ เวลาฝนตกแรง
     ทําใหน้ําไหลผานรางและขามไปอีกฝงของถนน จึงเสนอใหทําเปนรูปแบบ
     ฝาตะแกรงเหล็ก ซ่ึงจะทําใหน้ําไหลลงทอรางระบายน้ําสะดวกยิ่งข้ึน เปน
     การบริการชุมชนและแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบาน 

 
 
 



 
-๒๖- 

 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญนายสัมพันธ  ยอมกระโทก ครับ 

นายสมพันธ  ยอมกระโทก  เรียนทานนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ผมนายสมพันธ  ยอมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
     โครงการนี้ผมขอเสนอใหเริ่มจากทางเขาวัดสวางหนองแวง อยากใหเริ่มตน
     จากประตูวัดเลยครับ เพ่ือความเหมาะสมเลยครับ 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญผูอํานวยการกองชางครับ 
 

นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ผูอํานวยการกองชาง                  ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขออนุญาตชี้แจงคือ
     วันท่ีไปสํารวจ เราพิจารณาวาในสวนของท่ีเราวัดฝงท่ีวัดไปแลว วัดจากจุด
     เดิมของฝงท่ีดําเนินการแลว ซ่ึงเปนราง คสล. รางระบายน้ําทางดานซายก็ดี
     อยูแลว แตวาทางระบายน้ําไมเพียงพอ ผมก็เลยออกเปนฝาตะแกรงเหล็ก 
     จะดูแข็งแรงเวลารถเขาออกเมรุ จะไดรองรับน้ําหนัก เพราะรถเขาออก 
     จํานวนมากในสวนท่ีวัดไปไมถึงประตูวัด ผมอยากใหไปจดของเดิมกอน 
     เวลาจะขยายก็จะไดขอขยายคูกันไปเลยถึงท้ังฝงขวาจนฝงซายก็ยังไมได
     ดําเนินการครับ เราจะไดนําเขาแผนพัฒนาทองถ่ินเอาไวกอน แตท้ังนี้ก็สุด
     แลวทางสภาเทศบาลวาจะใหดําเนินการไปถึงไปไหน และขอยืนยันวาน้ํา
     ไหลลงรางระบายน้ําแนนอน และฝาตะแกรงเหล็กก็ทําตลอดแนว ถนนจะ
     เอียงไปทางฝงซายมากวา รับรองความคงทนแข็งแรงของฝาตะแกรงเหล็ก 
     และสามารถไปดูตัวยางฝาตะแกรงเหล็กท่ีตลาดสดเทศบาลตําบลจระเขหิน
     ครับ ขอบคุณครับ 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการท่ี ๖ 
     ๖.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ํา
     ฝาตะแกรงเหล็ก จากถนนทางเขาวัดสวางหนองแวง ถึงบานนายกลั้น เกณฑ

     กระโทก หมูท่ี ๖ บานไผ ขนาดกวาง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร 
     ยาว ๑๖๓ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย  
     (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ ๔๔๙,๘๐๐  บาท 
     หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือ
     ดําเนินโครงการดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม    มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
     อนุมัติ ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ๗. ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล.จาก
สระประธานสภาเทศบาล   น้ําโรงเรียนชุมชนจระเขหิน ถึงวัดปรางคกู  หมูท่ี ๑ บานจระเขหิน ขนาด
     กวาง ๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร ไหลทางหินคลุกบด
     อัดแนน  หนา ๐.๑๕ เมตร  กวางขางละ ๐.๒๐ เมตร พรอมปาย 
     ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล
     จระเขหิน) งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท   

 แผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ขอท่ี ๕  หนาท่ี ๗๙ 
    
    



              -๒๗- 
 

 

      ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา    เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน
นายกเทศมนตรี     โครงการนี้เปนโครงการท่ีหมูท่ี ๑ ขอใหดําเนินการเก่ียวกับการ
      ปรับปรุงภูมิทัศน 
      ชุมชน หมูท่ี ๑ ยังขาดสถานท่ีดําเนินการ สระโรงเรียน โครงการ
      จะเปนการขอถมเพ่ือปรับปรุงเปนท่ีสาธารณะ แตเนื่องจากผิด
      กฎระเบียบ จึงมีการปรับปรุงบริเวณไหลทาง เชื่อมตอจากเดิมได
      ทําไปแลว และนาจะเสริมใหสมบูรณ จึงไดดําเนินใหเกิดความ 
      สวยงาม ชุมชนหมูท่ี ๑ จะไดมีท่ีพักผอนหยอนใจและออกกําลัง
      กายครับ และถนนดังกลาวเปนการเชื่อมโยงเสนทางสัญจรใหมี
      ความสะดวกยิ่งข้ึนเปนการบริการชุมชน 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   เรียนทานนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวม
ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    โครงการนี้นาจะเปนขอบสระ ทําเปนสถานท่ีออกกําลังกาย  
      พักผอนหยอนใจและอาจจะผิดระเบียบถามีการดําเนินการถมสระ 
      เชิญเลขานุการสภาครับ 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    เรียนทานนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวม
ประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล    ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ โครงการนี้เปนโครงการท่ีเชื่อมโยงมาจาก
      ถนนเสนหลังโรงเรียนเพ่ือเชื่อมตอกับถนนเทศบาล ท่ีไดดําเนินไว 
      จะไปออกตรงวัดปรางคกู  
      ซ่ึงถนนสาธารณะท่ีจะไปดําเนินการจะอยูติดกัยท่ี นสล. สระน้ํา
      สาธารณะประโยชน 
  

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาเทศบาล    ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการท่ี ๗ 
      ๗. ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน 
      คสล.จากสระน้ําโรงเรียนชุมชนจระเขหิน ถึงวัดปรางคกู  หมูท่ี ๑ 
      บานจระเขหิน ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว 
      ๑๒๓ เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน หนา ๐.๑๕ เมตร  กวาง
      ขางละ ๐.๒๐ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ 
      ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  
      งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท   
      (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ ๔๔๙,๘๐๐  บาท 
      หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงิน 
      สะสมเพ่ือดําเนินโครงการดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความ
เห็นชอบ 
      อนุมัติ ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 
      สรุปท่ีประชุมมีมติอนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๗ โครงการ  

    รวมเปนเงิน ๑,๘๕๗,๗๐๐ บาท  
    (หนึ่งลานแปดแสนหาหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 



 
-๒๘- 

   
ระเบียบวาระท่ี  ๖    เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ           มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล    เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา    เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน
นายกเทศมนตรี     ขอขอบคุณทุกทานไดใหความเห็นชอบ ใหดําเนินการตามเสนอ 
      สําหรับโครงการท่ีคลองนอยท่ีทางสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอ 
      ตรวจสอบแลวไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน และถนนเสนหลังบาน 
      สท.อรุณ ยังไมสามารถดําเนินการได ไมปรากฏอยูในแผนพัฒนา
      ทองถ่ินขอใหชุมชนหมูท่ี ๘ นําเสนอในการประชุมหมูบานข้ึนมา 
      ทางเทศบาลดําเนินการปรับปรุงแผนตอไป 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   น้ําทวมขังหมูท่ี ๘ ทําใหการสัญจรลําบาก บริเวณบานนายเหลือครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน    ขอชี้แจงความเดือดรอนของหมูท่ี ๘ ไมไดนิ่งนอนใจครับ ปญหาคือเปนจุดต่ํา 
ผูอํานวยการกองชาง    สุด สํารวจสามารถระบายน้ําไปทางคลองนอยแตเนื่องจากไมมีใน
      แผนพัฒนาทองถ่ินฝาก สท.อรุณชวยประสานทางชุมชนประชาคม
      เสนอเขามาเพ่ือนําเขาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินตอไปครับ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ          -  มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล    -  ปดประชุมเวลา  ๑๔.๓๕  น. 
 

    (ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม 
        (นายณรงคฤทธิ์   คําพันธ) 
                            เลขานุการสภาเทศบาล/นิติกร 
 
 

  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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