
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๓๐  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 
ลา 
ลําเพียง   ฮวบกระโทก 
ศิลาวัล    ฮวบกระโทก 
มณฑิรา   นาถา 
ธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ 
จีระพันธ    หุมกระโทก 
ประทวน  เลื่อยกระโทก 
ลา 
บุญเรือน  คุรุกิจกําจร 
สมพันธ   ยอมกระโทก 
ไปราชการอบรม 

 

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 
นายสหรัฐ  อุปวงษา 
นางสาวอัยศิกา  มโนปญญา 

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

ชัยนิคม   ปดชา 
ประเสริฐศักดิ์  ชวฤทธิ์ 
ศรีไพร  หอกระโทก 
- 
แสวง  เยยกระโทก 
ศิริ  เรืองมัจฉา 
 
เมษา  เอมกระโทก 
- 
ชนกนันท  กุศลสูงเนิน 
 
- 
วีระยุทธ  พระสุวรรณ 
สหรัฐ  อุปวงษา 
อัยศิกา  มโนปญญา 



-๒– 

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  -  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ประธานสภาเทศบาล        ในการประชุมครั้งนี้เลขานุการสภาเทศบาลไมอยูไปราชการอบรมหลักสูตร “การพัฒนา

 นักกฎหมายทองถ่ิน ระดับตน รุนท่ี ๑๘” โดยแบงเปน ๒ ชวง คือชวงแรกระหวางวันท่ี 
 ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ชวงท่ีสอง ระหวางวันท่ี ๔ - ๑๖ 
 มกราคม ๒๕๖๔  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ถนนพหลโยธิน ซอยคลองหลวง ๘ 
 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   ตามระเบียบกําหนดไววาใหมีการ
 แตงตั้งหรือเลือกตั้งตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวกอน จะมาจากสมาชิกสภา
 เทศบาลหรือพนักงานสวนทองถ่ินก็ได ครับ 

 

นายศิริ  เรืองมัจฉา     -  เนื่องจากนายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  นิติกรซ่ึงเปนเลขานุการสภาเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล  ไดไปราชการอบรม  ทําใหเลขานุการสภาเทศบาลวางลงในการประชุมสภาเทศบาลใน

 ครั้งนี้ กอนท่ีจะดําเนินการประชุม เราจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีจะมาดํารง ตําแหนง
 เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว จะมาจากสมาชิกสภาเทศบาลหรือขาราชการทองถ่ินก็ได   

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ       - มีทานใดจะเสนอชื่อเลขานุการชั่วคราวเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนายจีระพันธ  หุมกระโทก เชิญครับ 
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก            - เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล         ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   
   ขอเสนอนายศิริ  เรืองมัจฉา  ตําแหนง รองปลัดเทศบาลเปนเลขานุการสภาเทศบาล 

  ชั่วคราว   
 ผูรับรอง นายลําเพียง  ฮวบกระโทก     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผูรับรองคนท่ี ๑ 
                     นายสมพันธ  ยอมกระโทก     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ผูรับรองคนท่ี ๒  
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ       -  มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีสมาชิกสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลทานใดเสนอชื่อเพ่ิมเติมถือวาท่ีประชุมสภาเทศบาลเห็นชอบใหนายศิริ  เรือง

 มัจฉา  ตําแหนง รองปลัดเทศบาล เปนเลขานุการชั่วคราว  
 

มติท่ีประชุม                            -  มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ใหนายศิริ  เรืองมัจฉา  รองปลัดเทศบาล เปน 
  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว 

   

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น.  
  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให นายศิริ  เรือง
มัจฉา  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
นํากลาวไหวพระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว  ไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  ประจําป ๒๕๖๓  มีกําหนด ๓๐ วัน  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  จํานวน  
๑๐ ทาน ลา ๒ ทาน  นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  และนายม่ัง  แอมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๒   จึงขอเชิญทานประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  -  ขอสวัสดีทุกทานท้ังคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหนาสวน
ประธานสภาเทศบาล  ราชการท่ีเขารวมประชุมในวันนี้ มีทานใดจะแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบ ขอเชิญ 
    นางชนกนันท  กุศลสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน 
 



-๓- 
 
นางชนกนันท  กุศลสูงเนิน    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
นักพัฒนาชุมชน/รักษาการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  มีเรื่องท่ีจะแจงใหสภาเทศบาลทราบ โครงการอาสาสมัคร 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  บริบาลทองถ่ิน ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  ภายใต 
    แผนงานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดผลกระทบจากสถานการณการ
    ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
     สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พิจารณาเสนอ ครม. คณะรัฐมนตรี 
    อนุมัติโครงการ เม่ือวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓  จํานวน  ๒ กิจกรรม 

๑. การฝกอบรมตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีมาภาวะพ่ึงพิง 
๒. การจายคาตอบแทนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินของเทศบาลและ อบต. ท่ัวประเทศ

แหงละ ๒ คน ๆละ ๕,๐๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๒ เดือน  
โดยมีวัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมและกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการจางงานประชาชนใน
พ้ืนท่ีท่ีไดรับผละกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ใหปฏิบัติงานเปนอาสาสมัครบริบาลทองถ่ิน เปนระยะเวลา ๑๒ เดือน ซ่ึงผูเขารวม
โครงการจะตองเขารับการฝกอบรม เพ่ือใหมีความรูและทักษะปฏิบัติในการดูแลผูสูงอายุ
ท่ีไมสามารถชวยเหลือตนเองหรือมีภาวะพ่ึงพิงในหมูบานหรือชุมชน และเพ่ือใหผูสูงอายุท่ี
มีภาวะพ่ึงพิงไดรับการดูแลทางดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม เพ่ือลดปญหา
ทางดานสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และการดํารงชีวิตของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีท้ังจะชวยลดภาวะคาใชจายของรัฐในการดูแลรักษา 
 สําหรับผูท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตร การดูแลผูสูงอายุข้ันกลาง จํานวน ๗๐ 
ชั่วโมง ของเทศบาลตําบลจระเขหิน จํานวน ๒ ทาน ไดแก นางบัวทอง  บุญพันธ  และ
นางสาวจงกล  ฮวบกระโทก  ซ่ึงทางเทศบาลตําบลจระเขหินจะไดรับใบประกาศเกียรติ
คุณอาสาสมัครบริบาลทองถ่ินเทศบาลตําบลจระเขหิน ณ ศาลาประชาคม หมูท่ี ๑  ในวัน
ประชุมกํานัน ผูใหญบาน และทางเทศบาลตําบลจระเขหินจะแจงวัน เวลา ใหทางสมาชิก
สภาเทศบาลไดรับทราบ เพ่ือไปรวมเปนเกียรติและเปนขวัญกําลังใจใหกับอาสาสมัคร
บริบาลทองถ่ิน ขอบคุณคะ 

ท่ีประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญสมัยท่ี  ๔   
 ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ดวยเลขานุการสภาเทศบาลไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   สมัยสามัญสมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ประจําป พ.ศ.  

  ๒๕๖๓  เสร็จเรียบรอยแลว และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการ 
  ตรวจรายงานการประชุมพรอมรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี  ๒๖  
  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  จึงเสนอมาใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจสอบเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม  
  และรับรองรายงานการประชุมตอไป 

 มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไขหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี 

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ขอใหยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๐ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบอนุมัติ  
๑๐ เสียง เปนเอกฉันท 



-๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องกระทูถาม 
    - ไมมี – 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลจระเขหินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ 
    - ไมมี – 
 

ระเบียบวารท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม (เพ่ือพิจารณา) 
  ๕.๑  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๔  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
  ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ี

ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังตอไปนี้ 
- แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป   

โอนลดจาก 
แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบดําเนินการ  
หมวดคาตอบแทน ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว ๑๘๔,๕๖๐ บาท (เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๗๔)  ปจจุบันคงเหลือ ๑๗๔,๐๖๐ บาท 
โอนลดจํานวน ๒๙,๕๐๐ บาท 
  รวมโอนลด ๑ รายการ เปนเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท 
 

- โอนเพ่ิม เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  จัดซ้ือตูสาขาโทรศัพท   
ขนาด ๓ สายนอก ๑๖ สายใน แบบอนาลอค พรอมติดตั้ง  
งบประมาณ  ๒๙,๕๐๐ บาท 
 ประกอบดวย 
-  ตูสาขา ขนาด ๓ สายนอก ๘ สายใน (สามารถขยายได ๘/๒๔ โดยการเพ่ิมการด) 
-  การดขยายสายในแบบ SL T. ๘ สาย 
-  โทรศัพทเครื่องคีย  จํานวน ๑ เครื่อง 
-  อุปกรณสิ้นเปลืองอ่ืนๆ  ภายในงานติดตั้ง : อุปกรณจับยึด , ชุดเขาหัว RJ๑๑,  
เทปดํา , เคเบิ้ลไทร 
-  ติดตั้งพรอมเช็ดคาโปรแกรมตูสาขาโทรศัพท 
-  สินคารับประกัน ๑ ป 
 รวมโอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๑ รายการ เปนเงิน  ๒๙,๕๐๐ บาท 
 
สรุป โอนลด ๑ รายการ     เปนเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท 
  โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๑ รายการ  เปนเงิน  ๒๙,๕๐๐ บาท 
 

 



-๕- 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
 

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี   ขอชี้แจงวา สืบเนื่องจากโทรศัพทภายในของเทศบาลเราไมสามารถใชงานได และก็ไดให 
    ชางเขามาตรวจสอบ ชางแจงวาไมสามารถดําเนินการซอมไดจําเปนตองเปลี่ยนท้ังตูสาขา  
    โทรศัพท ขนาด ๓ สายนอก ๑๖ สายใน  แบบอนาลอค  และหนวยงานภายในของ 
    เทศบาลเรามีความจําเปนท่ีตองใชติดตอสื่อสารระหวางกอง  จึงมีความจําเปนตองเปลี่ยน
    ท้ังตูสาขา และก็เปนอํานาจของสภาเทศบาลท่ีจะอนุมัติใหดําเนินการจัดซ้ือตูสาขา 
    โทรศัพท  ขอบคุณครับ  
 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ไดรับฟงการชี้แจงจากทานนายกเทศมนตรีไปแลว เห็นถึงความจําเปนท่ีตอง 
ประธานสภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจายรายการใหมในการจัดซ้ือตูสาขา สมาชิกสภาเทศบาล

ทานใดสงสัยสามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดครับ   
  ถาไมมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดสงสัยหรือสอบถาม ผมขอมติท่ีประชุมสภา 
เทศบาลในการโอนเงินงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจายรายการใหมในการจัดซ้ือตูสาขาโทรศัพท   
ขนาด ๓ สายนอก ๑๖ สายใน แบบอนาลอค พรอมติดตั้ง งบประมาณ  ๒๙,๕๐๐ บาท 

 หากเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๐ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ อนุมัติ  
๑๐ เสียง เปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไมครับ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญนายจีระพันธ  หุมกระโทก   
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก            - เรียนทานประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สมาชิกสภาเทศบาล         ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   
   ขอสอบถามคณะผูบริหารวา การขยายเขตไฟฟาจากบานนางตุน  เสยกระโทก   
   ถึงศาลตาปูไดดําเนินการแลวหรือยังครับ ขอบคุณครับ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
   

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี การท่ีจะตั้งกระทูถามในระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องกระทูถาม นั้น ตามระเบียบกฎหมายแลว

ตองทําใหเปนลายลักษณอักษรครับ ถาไมมีเปนกระทูข้ึนมาถือวาไมเปนตามระเบียบขอ
กฎหมาย เปนการพูดคุยกันผมจึงนํามาตอบในวาระนี้ ซ่ึงเปนในวาระอ่ืนๆครับ   

  โครงการขยายเขตไฟฟาและโครงการขยายเขตประปา ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔  เทศบาลไมไดตั้งงบประมาณไว ดวยสาเหตุในพ้ืนท่ี
ของเรา ประชาชนในพ้ืนท่ียังไมใครเสนอข้ึนมา ถาหากพ่ีนองประชาชนนําเสนอมา
เทศบาลก็ตองดําเนินการให แตท้ังนี้ตองขอหารือกับทางสภาเทศบาลและเจาหนาท่ี
งบประมาณ การท่ีไมไดตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป 

 



 
-๖- 

 
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว เราสามารถจะโอนเงินงบประมาณจากแผนงานงบกลาง 

ประมาณหาหม่ืนบาท มาตั้งจายเปนรายการใหมในโครงการขยายเขตไฟฟาและโครงการ
ขยายเขตประปาจะไดหรือไม ถาหากทางสภาเทศบาลเห็นชอบทางคณะผูบริหารก็จะได
ดําเนินการ  ขอถามเจาหนาท่ีงบประมาณ ถาหากโอนเงินงบประมาณไดก็จะไดยื่นญัตติ
ในวันนี้เลย 

 

นายศิริ  เรืองมัจฉา     -  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล/จนท.งบประมาณ  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดสอบถามวาจะสามารถ 
เลขานุการสภาเทศบาล โอนเงินงบประมาณจากแผนงานงบกลาง มาตั้งจายเปนรายการใหมมาเปนโครงการขยาย

เขตไฟฟาและโครงการขยายเขตประปา นั้น ในสวนของการโอนงบประมาณตองไปดู
แผนพัฒนาทองถ่ินกอน และตองใหชางไปดําเนินการสํารวจกอน แลวใหชางคํานวณ
คาใชจายงบประมาณ ถาหากยื่นญัตติวันนี้เราจะไมมีรายละเอียดของงบประมาณ และใน
สวนของงบประมาณตองวากันอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
   

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี ตามเทศบัญญัติงบประมาณของทุกป จะตั้งงบประมาณไวเปนภาพรวมไวขยายเขตไฟฟา

และขยายเขตประปา ถาหากมีความจําเปนท่ีจะขยายเขตไฟฟาและขยายเขตประปาสวน
นั้นเปนหนาท่ีของชางตองไปสํารวจและประมาณการคาใชจาย  และดําเนินการเบิกจาย
ถาหากงบประมาณไมเพียงพอ สามารถโอนเงินงบประมาณจากสวนท่ีไมจําเปน เพ่ือมา
ดําเนินการในสวนของโครงการขยายเขตไฟฟาและขยายเขตประปา ปนี้ก็นาจะดําเนินการ
แบบนั้นไดใชหรือไมครับ 

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญผูอํานวยการกองคลังชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางเมษา  เอมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ผูอํานวยการกองคลัง  ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
 ตองตรวจสอบวามีในแผนพัฒนาทองถ่ินหรือไม ถาไมมีก็ไมสามารถโอนเงินงบประมาณ 
 มาได และถามีในแผนพัฒนาทองถ่ินแลว ก็ตองใหชางดําเนินการสํารวจและประมาณ

ราคา แลวนําไปใหกับสํานักงานไฟฟาเพ่ือใหไฟฟาดําเนินการ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายแสวง  เยยกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
 ผมไดประสานกับผูอํานวยการกองชาง เก่ียวกับการขยายเขตไฟฟาและขยายเขตประปา

เม่ือกอนเราดําเนินการไดเลย โดยใหชางเทศบาลไปสํารวจทํารายละเอียดสงสํานักงาน
ไฟฟาก็มาทําและเทศบาลก็โอนเงินงบประมาณใหสํานักไฟฟาครับ  แตปนี้ระเบียบใหมพ่ึง 

 



-๗- 
 
 เริ่มใชปแรก ตองนําบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินและตองผานการประชุมประชาคมกอน 

ถึงจะดําเนินการได ตอไปเทศบาลจะดําเนินการทําโครงการอะไรไมวาจะสรางถนน หรือ
อ่ืนๆ ตองบรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินและตองผานการประชุมประชาคมมากอนเทานั้น  
ขอบคุณครับ 

 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ -  มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  -  ปดประชุมเวลา  ๑๔.๓๕  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม 
        (นายศิริ   เรืองมัจฉา) 
              เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว/รองปลัดเทศบาล 
 
 

  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 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
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  เลขานุการสภา

เทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากลาวไหว

พระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหินไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัย

สามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ประจําป  ๒๕๖๓  ซ่ึงกําหนดไวตั้งแตวันท่ี ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เปนตนไปมีกําหนด 

๓๐  วันจนถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจํานวน ๑๑ ทาน นางธัญนรัตน  กิตติรัชต

ทิวงษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ไดลาในการประชุมวันนี้  ก็ถือวาครบองคประชุม จึงขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลได

ดําเนินการเปดประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดตอไป 

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

สมัยสุดทายของปนี้ สําหรับรายละเอียดในสวนของการประชุมวันนี้ทางเลขานุการสภา
เทศบาลไดจัดสงเอกสาร และรายละเอียดใหกับทานสมาชิกไปไดอานไดรับทราบ  กอนท่ี
จะเขาสูในระเบียบวาระตางๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท้ังผูบริหารและขาราชการมีเรื่อง
ใดท่ีจะแจงใหทราบ ก็เชิญในระเบียบวาระนี้นะครับ  

 ๑.๑  เรื่องพนักงานเทศบาลสามัญโอนยายและพนักงานเทศบาลมาบรรจุใหม 
  ๑) พนักงานเทศบาลสามัญ โอนยายมาดํารงตําแหนงท่ีเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 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 ระดับ 
 ปฏิบัติการ 

 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 

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

 และวรรคทาย กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
 นโยบาย ท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป.....และรายงานแสดงผลการ
 ปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย 

ขอเชิญผูอํานวยการกองคลังอภิปรายครับ 
 

นางเมษา  เอมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
ผูอํานวยการกองคลัง เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

 



-๓- 
 

  

                                           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 ไดใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ 
     งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือครั้งสมัยประชุม  
     สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และได 
     เสนอรางดังกลาวเพ่ืออนุมัติตอนายอําเภอครบุรีไปแลว 
    บัดนี้ นายอําเภอครบุรีไดเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณ 

  รายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบลจระเขหินเปนท่ี 
  เรียบรอยแลว อาศัยอํานาจตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาท่ี ๗๗๑๐/๒๕๕๘ ลง 
  วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องการมอบอํานาจของผูวาราชการใหแกนายอําเภอ 
  ปฏิบัติราชการแทน ผนวก ข ขอ ๒๒.๑  ตามหนังสืออําเภอครบุรี ท่ี นม  
  ๐๐๒๓.๑๑/๒๘๑๙ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ และไดสงใหนายกเทศมนตรี 
  ลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติฯ พรอมกับไดประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงาน
  แลวเจ็ดวัน รายละเอียดตามประกาศเทศบาลตําบลจระเขหิน ดังนี้ 

      ประกาศเทศบาลตําบลจระเขหิน 
       เรื่อง  ประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
      พ.ศ.๒๕๖๔ 
      .................................................. 
     ตามท่ีเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดจัดทํารางเทศบัญญัติ 

  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซ่ึงไดเสนอรางเทศบัญญัติ
  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตอท่ีประชุมสภาเทศบาล 
  ตําบลจระเขหิน  สมัญสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ ในวันท่ี ๑๔ สิงหาคม  
  ๒๕๖๓ ในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการ และไดผานความเห็นชอบจากสภาเทศบาล 
  ตําบลจระเขหิน สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  ในวาระท่ี ๒ และวาระ 

   ท่ี ๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ อาศัยอํานาจตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมา 
   ท่ี ๗๗๑๐/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องการมอบอํานาจของผูวา 

  ราชการใหแกนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน ผนวก ข ขอ ๒๒.๑ นายอําเภอ 
   ครบุรี ไดพิจารณาแลวอนุมัติใหเทศบาลตําบลจระเขหินประกาศใชเทศบัญญัติ 

  งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนั้นเทศบาลตําบล 
  จระเขหิน จึงขอประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
  พ.ศ. ๒๕๖๔ ตอไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้) 

 

     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 การ 
  จัดทําแผนการดําเนินงานใหดําเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีข้ันตอน (๑)  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแผนงาน โครงการ
  พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
  รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวน 
  ทองถ่ิน แลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลว เสนอ 
  ผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒)  
  พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๒๗ แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในสามสิบวันนับแต 
  วันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  
  งบประมาณจากเงินสะสมหรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยรายการ
  สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ี
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น อีกท้ัง มติคณะกรรมการพัฒนา 
  เทศบาลตําบลจระเขหิน พิจารณาเห็นชอบรางแผนการดําเนินงาน ประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

    เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําป 
  งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือเปนเครื่องมือของผูบริหารเทศบาลตําบลจระเขหิน  
  ในการบริหารโครงการ 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 ไดรับสมัครพนักงานจาง 
     ตามภารกิจ จํานวน ๒ อัตรา พนักงานจางท่ัวไป จํานวน ๑ อัตรา ซ่ึงพนักงาน 
     ขับรถตรวจการณท่ีแทนนายนอย  รินกระโทก นั้นอยูระหวางการดําเนินการ 
     คัดเลือกนาจะเสร็จประมาณตนเดือนธันวาคม  ตอไปก็มีพนักงานขับรถก็ 
     สามารถเรียกใชไดครับ 



-๘- 
 

      และชวงนี้จะมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิก
     องคการบริหารสวนจังหวัด จึงขอใหเจาหนาท่ีของรัฐวางตัวใหเปนกลาง ผมมี 
     เรื่อง ท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 
ท่ีประชุม    รับทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   มีทานใดจะแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญนายแสวง  เยยกระโทก  เลขานุการนายกเทศมนตรี ครับ 
 

นายแสวง  เยยกระโทก      เรียนทานประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และผูเขารวม 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  ประชุมทุกทาน ในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  วัดสวางหนองแวง ไดจัดงาน 
     ฉลองตราตั้ง พระปลัดปยพงษ  ปญญาวชิโร รองเจาอาวาสวัดสวางหนองแวง  
     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  เม่ือ 

   วันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  เสร็จเรียบรอยแลว และคณะกรรมการตรวจรายงาน
   การประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมพรอมรับรองรายงานการ 
   ประชุมเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓  จงึเสนอมาใหสมาชิก 
   สภาเทศบาลไดตรวจสอบเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม และรับรองรายงานการประชุมตอไป 

       มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไขหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม  
  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

 เม่ือวันท่ี ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอใหยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
 ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องกระทูถาม 
     - ไมมี – 
  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลจระเขหินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ 
     - ไมมี – 
 
ระเบียบวารท่ี  ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม (เพ่ือพิจารณา) 

  ๕.๑  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการสมัครเขารวมโครงการอนุรักษ 
  พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
  สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) 



 
-๙- 

 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล   เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 

  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ 
  รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) ในการจัดทําฐานขอมูล 
  ทรัพยากรทองถ่ินใหเปนมรดกของชาติ และอําเภอแจงใหเทศบาลสมัครเขา 
  รวมโครงการดังกลาวนั้น 
    เทศบาลตําบลจระเขหินไดสมัครเขารวมโครงการดังกลาวแลว แตไดรับ
  แจงจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบวายังไมดําเนินการไมครบตามข้ันตอน เนื่องจาก 
  ยังไมไดนําโครงการเสนอใหสภาเทศบาลตําบลจระเขหินพิจารณาใหความ 
  เห็นชอบในการสมัครเขารวมโครงการ และยังขาดเอกสารหมายเลข ๒  
  (ขอมูลท่ัวไปขององคกร) มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  
  หรือไม  
 

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 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล          พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
            ขอมอบหมายเลขานุการสภาเทศบาลดําเนินการตามวาระการประชุมตอไป
            ครับ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  

     ๕.๒  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
             พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

   ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓  
 ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทํา 

  ใหลักษณะ งบประมาณ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ
  ใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังตอไปนี้ 
๑. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

 โอนลดจาก 



-๑๐- 
 

  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 
 

 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 จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม 
       นอยกวา ๒๑.๕ นิว้ จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๗๐๐ บาท  
       โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   -  มีขนาดไมนอยกวา ๒๑.๕ นิ้ว 
   -  รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา ๑,๙๒๐X๑,๐๘๐ 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   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 
      สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแผนงานบริหารท่ัวไป หมวด 
     ครุภัณฑสํานักงาน จัดซ้ือโตะทํางาน และจัดซ้ือจอแสดงภาพ และโตะทํางาน 
     สําหรับเจาหนาท่ีมีสภาพชํารุดและมีจํานวนไมเพียงพอสําหรับปฏิบัติงาน สํานัก 
     ปลัดเทศบาลไมไดตั้งงบประมาณไว  ซ่ึงจอภาพเกิดปญหาในการทํางาน  
      จึงขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณจํานวน ๒ รายการ เพ่ือไปตั้งจายเปน
     รายการใหมในการจัดซ้ือจํานวน ๒ รายการ 
 



-๑๑- 
 
  
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  มีสมาชิกสภาเทศบาล 
     ทานใดจะสอบถามหรือไม เชิญนายจีระพันธ  หุมกระโทก ครับ 
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก 
     สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒   ผมมีขอสงสัยวาโอนเงินงบประมาณจากหมวด 
     เงินเดือน จะมีผลกระทบตอการจายเงินเดือนของสมาชิกสภาเทศบาลหรือไม 
     ครับ  

 

นางเมษา  เอมกระโทก    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ผูอํานวยการกองคลัง   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอชี้แจงวาเงินเดือนเรา 
     ไดแยกขัดเจน โอนเงินงบประมาณในหมวดเงินเดือนเงินเพ่ิม จากสวนของ 
     พนักงานเทศบาลคะ 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล    
 

นายชัยนิคม  ปดชา    เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี    ตามญัตติ การบริหารจัดการ สํานักปลัดมีความจําเปนท่ีตองใชเพ่ือใหงานเดิน 
     ไปได ซ่ึงอุปกรณ สเปคบางอยางอาจจะไมทันสมัยไมสามารถใชการได ตองจัดหา
     ใหมมาทดแทน จึงขอเปลี่ยนแปลงโอนงบประมาณ หากทานสงสัยสอบถาม 
     ผูอํานวยการกองคลังไดเลยครับ  
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําป 
     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 จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม 
                                      นอยกวา 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 ยกมือใหความเห็นชอบ 
 อนุมัติ  ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  

๒. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
 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 
 

 โอนเพ่ิม เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

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

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
   -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก (๖ core)  
  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๓.๐GHz และมีเทคโนโลยี 
  เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง  
  จํานวน ๑ หนวย 
   -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache  
  Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา ๙ MB 
   -  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง 
  หนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
   ๑)  เปนแผนวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี  
  หนวยความจํา ขนาดไมนอยกวา ๒ GB หรือ 
 



    -๑๓- 
 
   ๒)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
  กลางแบบ Graphics Processing ท่ีสามารถใช หนวยความจําหลักในการแสดง
  ภาพขนาดไมนอยกวา ๒ GB  
   ๓)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงท่ีมีความสามารถในการใช  
  หนวยความจําหลักแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา ๒ GB 

 

๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
      หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาด 
 ไมนอยกวา 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 ไมสามารถ 
     รองรับเทคโนโลยีและขอมูลใหมๆ ได ทางกองคลังมีความจําเปนตองจัดซ้ือเครื่อง
     คอมพิวเตอรใหมนั้น เพ่ือรองรับงานจัดเก็บแผนท่ีภาษีท่ีมีขอมูลเพ่ิมมากข้ึนแต 
     ไมไดตั้งงบประมาณไว จึงจําเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือ 
     ดังกลาว 
 

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  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม

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

 

  โอนเพ่ิม  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
      หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซ้ือโทรทัศน     
             แอล อี ดี (LCD TV) ขนาด ๓๒ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง 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 (LCD TV) เพ่ือเอาไวใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดมาอยู 
     เวรประจําสํานักงานตอนชวงเวลากลางคืนบริเวณหนาหองกองชาง อาคารหลัง 
     ใหมเอาไวดูขาวสารบานเมืองขณะปฏิบัติหนาท่ี 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เชิญนายกเทศมนตรีครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา    เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายกเทศมนตรี    ตามนโยบายของเรา ซ่ึงทรัพยสินของเทศบาลคอนขางจะมาก อาคาร ๑ และ 
     อาคาร ๒  นั้น  การประชุมพนักงานเทศบาลครั้งลาสุดใหมีการเขาเวรท้ัง ๒  
     อาคาร และระบุเปนรายบุคคลมีคําสั่งใหอยูเวรในแตละอาคาร สวนอาคารท่ี ๒  
     ขาดอุปกรณ  เพ่ือไดใหพนักงานของเราไดไวดูขาวสาร นั่นจึงเปนเหตุใหแตละ 
     อาคารตองมีการเขาเวร เพ่ือไวใหพนักงานของเราทํางานอยางมีความสุข  
     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 (LCD TV) 
     อยากทราบวางบประมาณ ๔,๒๐๐ บาท สามารถซ้ือไดจริงหรือไม และขอเสนอ
     วานาจะจัดซ้ือกลองวงจรปดนาจะดีกวาครับ ขอบคุณครับ 
นางเมษา  เอมกระโทก    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ผูอํานวยการกองคลัง   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน   
     จัดชื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LCD TV) ไดคะในราคา ๔,๒๐๐ บาท 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมสมาชิก
เลขานุการสภาเทศบาล   สภาทานใดเห็นชอบอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
     ๒๕๖๔ โดย 
     โอนลดจาก 

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา 

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

 

  โอนเพ่ิม เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรม

และการโยธา 
      หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร จัดซ้ือโทรทัศน     
             แอล อี ดี (LCD TV) ขนาด ๓๒ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง ราคา๔,๒๐๐ บาท  

 โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๑ รายการ เปนเงิน ๔,๒๐๐ บาท 



    -๑๖- 
 

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

 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
 อนุมัติ ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร
เลขานุการสภาเทศบาล   ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน 

๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
 โอนลดจาก 

๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนหรือ
 กฎหมายอ่ืนแกประชาชนในเขตเทศบาล (อบรมใหความรูดานกฎหมายท่ัวไปแก
 ประชาชน)  ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๖๔ หนา ๘๙) 
 โอนลดจํานวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายภายใน งานเทศกิจ  
 หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการจัดทําการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมาย
 จราจร ปายเตือน กระจกนูนจราจร ปายประชาสัมพันธบริเวณทางแยก ทางรวม
 ในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๕๙) 
 โอนลดจํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๓) แผนงานการรักษาความสงบภายภายใน งานปองกันฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

 หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการจัดอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
 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  

  (บริเวณถนนสายหลักและจุดเสี่ยง) โดยจัดซ้ือชุดโคมไฟถนน LED Streetligth  

  พรอมติดตั้ง จํานวน ๔๒ ชุด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ ปาย  

  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) 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 เหมาะสําหรับใชบริเวณถนนเสน 

  จราจร 
 - 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 หรือโอนไปตั้ง
  จายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

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

  ขอ ๑๔ วรรคสอง กําหนดวา รายละเอียดประเภทรายจายขององคกร 
 งบกลาง หมวดรายจายตางๆ และเงินนอกงบประมาณใหเปนไปตามท่ีกรมการ 

  ปกครองกําหนด 
  ขอ ๑๙ งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจาย เพ่ือกรณีท่ีจํา

  เปนไดตามความเหมาะสม สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายใหเปนอํานาจ 
  ของคณะผูบริหารทองถ่ิน 

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

      ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา    เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน
นายกเทศมนตรี    ในสวนของความสวางผมไดใหทางกองชางสํารวจเพ่ือปรับปรุงเปลี่ยนโคมไฟ 
     สาธารณะถนนสายหลักและจุดเสี่ยงตางๆ ของท้ังสองชุมชน จํานวน ๔๒ จุด 



-๑๘- 
 
     เพ่ือใหเกิดแสงสวาง ความปลอดภัยแกประชาชนผูท่ีสัญจรไปมา และเกิดความ 
     สวยงามเปนจุดเดนและเปนระเบียบตอถนนสายหลักและจุดเสียงครับ โดย 
     ปรับเปลี่ยนเปนชุดโคมไฟ LED แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว จึงขออนุมัติ 
     โอนงบประมาณเพ่ือดําเนินการโครงการดังกลาว 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะสอบถามหรือไม 
เลขานุการสภาเทศบาล   เชิญนายจีระพันธ  หุมกระโทก ครับ 

 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ทานสมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก 

 สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอสอบถามครับจากการโอนลดทุกแผนงานจะมี 
 งานงบกลาง จะเปนประเภทเงินสํารองจายไมรูวาการโอนไปจะถูกระเบียบ
 หรือไม สําหรับขอท่ี ๔ ขอปรึกษาดานกฎหมายหนอยครับ 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    ขอเชิญนายศิริ  เรืองมัจฉา  รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน 
เลขานุการสภาเทศบาล   ปลัดเทศบาลในฐานะเจาหนาท่ีงบประมาณครับ 
 

นายศิริ  เรืองมัจฉา      เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
รองปลัดเทศบาล    ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมในฐานะเจาหนาท่ี 
     งบประมาณ ในเรื่องการโอนลด ๔ รายการ  จากรายการท่ี ๑ ถึง ๔ รายการนั้น 
     ทางหนวยงานเจาของโครงการตั้งแต ๑ ๒ และ ๓ นั้น มีความ จําเปนตองโอน 
     หรือถาทางหนวยงานอนุญาตก็สามารถโอนได ในสวนรายการท่ี ๔ นั้น 
     งานงบกลางเปนการตั้งในกรณีฉุกเฉินหากมีการสาธารณภัยก็สามารถโอนใชได 
     ซ่ึงเปนอํานาจของคณะผูบริหาร อยูในระเบียบขอท่ี ๑๙ ของระเบียบ  
     กระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
     พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมครับ 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมในฐานะเลขานุการและนิติกรของเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล   ในการใชจายงบกลาง ประเภทเงินสํารองจายนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
     วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ี 
     แกไขเพ่ิมเติม ขอ ๑๙ กําหนดวา งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารอง 
     จาย  เพ่ือกรณีจําเปนไดตามความเหมาะสม  สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารอง 
     จายใหเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน  และขอ ๑๔ วรรคสอง กําหนดวา   
     รายละเอียดประเภทรายจายขององคกร งบกลาง หมวดรายจายตาง ๆ และเงิน 
     นอกงบประมาณใหเปนไปตามท่ีอธิบดีกรมการปกครองกําหนด  ซ่ึงกรมสงเสริม 
     การปกครองทองถ่ิน ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๗๙  ลงวันท่ี  
     ๑๕  เมษายน  ๒๕๖๓  เรื่อง  การกําหนดรายการในงบกลาง  ประเภทเงิน 
     สํารองรายจาย  ซ่ึงอธิบดีกรมการปกครอง ดังกลาว ไดแกเปนอธิบดีกรมสงเสริม
     การปกครองทองถ่ิน  ไดอาศัยอํานาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
     วาดวย วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๔  
     วรรคสอง กําหนดรายละเอียดประเภทรายจายงบกลาง  โดยใหองคกรปกครอง 
     สวนทองถ่ินสามารถใชจายเงินสํารองจาย  เพ่ือกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย 
     เกิดข้ึนหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปนสวนรวม  หรือกรณี
             การปองกันและยับยั้งกอนการเกิดสาธารณภัยหรือคาดจะเกิดสิ่งสาธารณภัยได   



-๑๙- 
 
     ท้ังนี้ ใหใชบังคับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เปนตนไป  เห็นวา  ตาม 
     ระเบียบและหนังสือสั่งการขางตนไมมีบทบัญญัติหรือขอกําหนดใดหามโอน 
     งบประมาณ  งบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย  แตท้ังนี้กอนพิจารณาโอนเงิน 
     สํารองจายควรพิจารณาแลววาไมมีเหตุจําเปนตองใชเงินสํารองจายแลว   
     เทศบาลจึงจะพิจารณาโอนไปใชจายในรายการอ่ืนตามความเหมาะสมได   
     ตามระเบียบ  กฎหมาย  หนังสือสั่งการขางตน  และเหตุผลท่ีไดนําเรียนขอให 
     ท่ีประชุมนําไปพิจารณาประกอบการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณในเรื่อง 
     ดังกลาวดวยครับ 
      ครับ สมาชิกสภาเทศบาลคงจะไดพิจารณาถึงเหตุผลความจําเปนในการ
     ขอโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้  หากไมมีทานใดจะสอบถามผมขอมติท่ีประชุม 
     สมาชิกสภาทานใดเห็นขอบอนุมัติใหโอนงบประมาณโดย   
     โอนลดจาก 

๑) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนหรือ
 กฎหมายอ่ืนแกประชาชนในเขตเทศบาล (อบรมใหความรูดานกฎหมายท่ัวไปแก
 ประชาชน)  ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท 
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๖๔ หนา ๘๙) 
 โอนลดจํานวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 

๒) แผนงานการรักษาความสงบภายภายใน งานเทศกิจ  
 หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการจัดทําการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมาย
 จราจร ปายเตือน กระจกนูนจราจร ปายประชาสัมพันธบริเวณทางแยก ทางรวม
 ในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
 (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๕๙) 
 โอนลดจํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๓) แผนงานการรักษาความสงบภายภายใน งานปองกันฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

 หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการจัดอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
 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  

  (บริเวณถนนสายหลักและจุดเสี่ยง) โดยจัดซ้ือชุดโคมไฟถนน LED Streetligth   

 



      
      -๒๐- 
 

 พรอมติดตั้ง จํานวน ๔๒ ชุด พรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ ปาย  

  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) งบประมาณ ๓๓๑,๘๐๐ บาท 

     สรุปขออนุมัติ โอนลด  ๔ รายการ       เปนเงิน 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 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 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 หรือกิจการท่ีเปนการ 
   เพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความ
   เดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตามแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
   สวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
    (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ินแตละประเภทตามระเบียบแลว 
    (๓) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา 
   สามเดือนและกันไวอีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปน 
   คาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 



      -๒๑- 
 
    (๔) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
   ตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หาก
   ไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
    ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ 
   การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

 

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. สํารองจายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแลวแตยังไมไดจายแตยังไมไดดําเนินการ
หรืออยูระหวางดําเนินการและยังไมไดเบิกจาย  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 พรอมปาย 
   ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 
   จระเขหิน)  งบประมาณ  ๔๐๓,๐๐๐ บาท    
   แผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ขอท่ี ๘ หนาท่ี ๕ 
   ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 

 

นายชัยนิคม  ปดชา    เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน

นายกเทศมนตรี    ตามญัตติท่ีเสนอขออนุมัติจายเงินสะสม ตามระเบียบกฎหมาย ทางเจาหนาท่ีท่ี 

     ดูแลระเบียบกฎหมายแจงวาสามารถดําเนินการได สําหรับโครงการกอสรางลาน

     อเนกประสงค คสล. ภายในบริเวณฌาปนสถานบานจระเขหิน หมูท่ี ๓ ทาง 

     เทศบาลจะดําเนินการกอสรางตั้งนานแลว เนื่องจากไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน  

     ตองขอขอบคุณชาวบานหมูท่ี ๓  ไดจัดทําประชาคมข้ึนเพ่ือนําเขาบรรจุลงใน 



-๒๒- 
 

      แผนพัฒนาทองถ่ินจึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือนํามากอสรางเปนการ 

     บริหารชุมชนและและสัง ขอบคุณครับ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการท่ี ๑  ครับ 
     ๑.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางลานอเนกประสงค  
     คสล. ภายในบริเวณฌาปนสถานบานจระเขหิน หมูท่ี ๓ หนา ๐.๑๒ เมตร พ้ืนท่ี 
     คสล.ไมนอยกวา ๗๓๐ ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ 
     ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๔๐๓,๐๐๐ บาท 
     หากสมาชิกสภาทานใดเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินโครงการ 
     ดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
 ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ๒.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จาก 
ประธานสภาเทศบาล    บาน นางเสาร  รินกระโทก  ถึงบานนายจํารัส  บุญพรม  หมูท่ี ๖  บานไผ  

   ขนาดกวาง 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 และผูเขารวมประชุมทุกทาน
นายกเทศมนตรี    ขอใหเลขานุการนายกเทศมนตรีชี้แจงแทนครับ 
 

นายแสวง  เยยกระโทก    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรี                 ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  สืบเนื่องจากโครงการตัว 

     นี้เราไดกอสรางถนน คสล. มีทอรางระบายน้ําไปเชื่อมลงสระเกษตร  หลังจากท่ี 

     เชื่อมบานนายจํารัสแลวเกิดการชํารุดเสียหายในชวงฤดูฝนน้ําไหลไมทันทําใหเกิด

     ความเสียหาย อยากจะใหระบบทางเชื่อมกันเปนมาตรฐาน ในเวลาฝนตกน้ําไหล

     ไมทัน เลยไดเสนอโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือจะไดใหพ่ีนองประชาชนสัญจรไปมาได 

     สะดวกครับ เปนการบริการชุมชน และแกไขปญหาความเดือดรอนของชาวบาน 

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 แตทางเทศบาล

     สรางได ๓.๕๐ เมตร ถนนเสนนี้จะไมมีไหลทาง เพราะลงไหลทางไมไดสุดเขต 

     พอดีครับ 



-๒๓- 
 

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

   ๓.๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธ 
   โครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  
   ๑๙๘,๗๐๐  บาท 

     หากสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนินโครงการ
     ดังกลาวโปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
     อนุมัติ ๑๑ เสียงเปนเอกฉันท 

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   ๓.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน 
ประธานสภาเทศบาล   คสล. จากบานนายแบน  ชางกระโทก  ถึงขางบานนายอ๊ีด  คงทอง  หมูท่ี 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 และผูเขารวมประชุมทุกทาน
นายกเทศมนตรี    ขอใหเลขานุการนายกเทศมนตรีชี้แจงแทนครับ 
 

นายแสวง  เยยกระโทก    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร
เลขานุการนายกเทศมนตรี                 ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  สําหรับโครงการท่ี ๓  
     มี ๒ แนวทาง คือ หินคลุกและคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากท่ีเราไปเปดปาเอา 
     กอไผออก ในแผนพัฒนาทองถ่ินมีคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเสนนี้เปนทาง 
     สาธารณะตั้งแตโบราณแลว เจาของท่ีดินบริเวณขางเคียงไดกันไวเปนทาง 
     สาธารณะอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินมาตลอดแตเรายังไมไดดําเนินการ ติดขัดเรื่อง
     กอไผและสถานท่ียังไมชัดเจน โครงการนี้เปนโครงการตอเนื่องจากบานนายอิน 
     ถึงบานนายแบนหากดําเนินโครงการนี้แลว จะเปนการเชื่อมโยงเสนทางสัญจรใน
     ชุมชน เปนกรบริการชุมชน ขอนําเรียนเทานี้ครับ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการท่ี ๓ 
      ๓.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล.
     จากบานนายแบน  ชางกระโทก  ถึงขางบานนายอ๊ีด  คงทอง  หมูท่ี ๔ บานไผ  
     ขนาดกวาง  ๓.๕๐  เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร ไหลทางหินคลุก 
             บดอัดแนน หนา ๐.๑๕ เมตร กวางขางละ ๐.๒๕ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
     โครงการ  จํานวน  ๑ ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   
     งบประมาณ ๒๒๑,๖๐๐ บาท 



-๒๔- 
 
     หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนิน 
     โครงการดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
     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 พรอมปาย 
     ประชาสัมพันธโครงการ 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 มีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินคอนขางหลาย 
     ปแลว สืบเนื่องจากมีบานอยูไมก่ีหลังในพ้ืนท่ีบริเวณนั้น เทศบาลเลยยังไมไดเอา 
     เขามาดําเนินการ แต ณ ปจจุบันนี้มีการขยายตัวของชุมชน มีจํานวนประชาชน 
     ออกไปสรางบานอาศัยอยูเพ่ิมมากข้ึน ทางเทศบาลจึงมองเห็นถึงความจําเปนเพ่ือ
     บริการชุมชน จึงขอนําโครงการนี้ข้ึนมาขออนุมัติจายเงินสะสมในการดําเนินการ
     โครงการถนน คสล. หมูท่ี ๑  ผมในฐานะผูบริหาร จึงขอยื่นญัตติมาเพ่ือให 
     สมาชิกไดพิจารณาใหความเห็นชอบอนุมัติโครงการจายขาดเงินสะสมนี้ครับ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   เรียนทานนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   ผมขอสอบถามทานนายกเทศมนตรี ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลครับ   
     ขออนุญาตสอบถามวาโครงการกอสรางถนน คสล. จากสามแยกเขาซอยถึงบาน 
     นางวรรณี  มวงธรรม  หมูท่ี ๑ อยูบริเวณไหนของหมูท่ี ๑ ครับ 
 

นายชัยนิคม  ปดชา    เรียนทานประธานสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน
นายกเทศมนตรี    ขอชี้แจงวาอยูบริเวณทางข้ึนไปวัดปราสาททองเลี้ยวขวาครับ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการ ๔ 
     ๔.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จากสาม
     แยกเขาซอย ถึงบานนางวรรณี  มวงธรรม  หมูท่ี ๑ บานจระเขหิน ขนาดกวาง  
     ๒.๕๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธ 
     โครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   
     งบประมาณ ๒๒๓,๕๐๐ บาท 
     หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนิน 
     โครงการดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
     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 และผูเขารวมประชุมทุกทาน
นายกเทศมนตรี    สําหรับโครงการนี้เปนโครงการท่ีรองประธานสภาเทศบาล ไดเสนอขอมา  
     เปนทางบริเวณหนาบานรองประธานสภาเทศบาล ซ่ึงเปนท่ีสาธารณะและเสนอ 
     เขาในแผนพัฒนาทองถ่ินมา ๒ ป รองประธานสภาเทศบาลจึงขอเสนอให 
     ดําเนินการกอสรางให แลวแตทางทานสมาชิกสภาเทศบาลจะพิจารณาอนุมัติให
     จายขาด 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 เกณฑ 

     กระโทก  หมูท่ี 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 และผูเขารวมประชุมทุกทาน
นายกเทศมนตรี    ขอใหเลขานุการนายกเทศมนตรีชี้แจงแทนครับ 
 

นายแสวง  เยยกระโทก    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร
เลขานุการนายกเทศมนตรี                 ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  สําหรับรางระบายน้ําอยู 
     ทางทิศตะวันออกทางดานฌาปนสถาน ผลกระทบท่ีไปสรางอยูทางทิศตะวันตก 
     เปนแบบฝาคอนกรีต มีรูท่ีน้ําไหลลงไมมากพอ เวลาฝนตกแรงทําใหน้ําไหลผาน 
     รางและขามไปอีกฝงของถนน จึงเสนอใหทําเปนรูปแบบฝาตะแกรงเหล็ก ซ่ึงจะ 
     ทําใหน้ําไหลลงทอรางระบายน้ําสะดวกยิ่งข้ึน เปนการบริการชุมชนและแกไข 
     ปญหาความเดือดรอนของชาวบาน 



-๒๖- 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญนายสัมพันธ  ยอมกระโทก ครับ 
 

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

นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน    เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี  คณะผูบริหาร 
ผูอํานวยการกองชาง                  ทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขออนุญาตชี้แจงคือวันท่ี 
     ไปสํารวจ เราพิจารณาวาในสวนของท่ีเราวัดฝงท่ีวัดไปแลว วัดจากจุดเดิมของฝง
     ท่ีดําเนินการแลว ซ่ึงเปนราง คสล. รางระบายน้ําทางดานซายก็ดีอยูแลว แตวา 
     ทางระบายน้ําไมเพียงพอ ผมก็เลยออกเปนฝาตะแกรงเหล็ก จะดูแข็งแรงเวลารถ
     เขาออกเมรุ จะไดรองรับน้ําหนัก เพราะรถเขาออกจํานวนมากในสวนท่ีวัดไปไม 
     ถึงประตูวัด ผมอยากใหไปจดของเดิมกอน เวลาจะขยายก็จะไดขอขยายคูกันไป 
     เลยถึงท้ังฝงขวาจนฝงซายก็ยังไมไดดําเนินการครับ เราจะไดนําเขาแผนพัฒนา 
     ทองถ่ินเอาไวกอน แตท้ังนี้ก็สุดแลวทางสภาเทศบาลวาจะใหดําเนินการไปถึงไป 
     ไหน และขอยืนยันวาน้ําไหลลงรางระบายน้ําแนนอน และฝาตะแกรงเหล็กก็ทํา 
     ตลอดแนว ถนนจะเอียงไปทางฝงซายมากวา รับรองความคงทนแข็งแรงของฝา 
     ตะแกรงเหล็ก และสามารถไปดูตัวยางฝาตะแกรงเหล็กท่ีตลาดสดเทศบาลตําบล
     จระเขหินครับ ขอบคุณครับ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการท่ี ๖ 
     ๖.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ําฝา 
     ตะแกรงเหล็ก จากถนนทางเขาวัดสวางหนองแวง ถึงบานนายกลั้น เกณฑกระโทก

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

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ๗. ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล.จากสระ
ประธานสภาเทศบาล   น้ําโรงเรียนชุมชนจระเขหิน ถึงวัดปรางคกู  หมูท่ี ๑ บานจระเขหิน ขนาดกวาง  
     ๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน  
     หนา ๐.๑๕ เมตร  กวางขางละ ๐.๒๐ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 
     จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  
     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 ขอใหดําเนินการเก่ียวกับการปรับปรุงภูมิทัศน 
     ชุมชน หมูท่ี ๑ ยังขาดสถานท่ีดําเนินการ สระโรงเรียน โครงการจะเปนการขอ 
     ถมเพ่ือปรับปรุงเปนท่ีสาธารณะ แตเนื่องจากผิดกฎระเบียบ จึงมีการปรับปรุง 
     บริเวณไหลทาง เชื่อมตอจากเดิมไดทําไปแลว และนาจะเสริมใหสมบูรณ จึงได 
     ดําเนินใหเกิดความสวยงาม ชุมชนหมูท่ี ๑ จะไดมีท่ีพักผอนหยอนใจและออก 
     กําลังกายครับ และถนนดังกลาวเปนการเชื่อมโยงเสนทางสัญจรใหมีความสะดวก
     ยิ่งข้ึนเปนการบริการชุมชน 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   เรียนทานนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   โครงการนี้นาจะเปนขอบสระ ทําเปนสถานท่ีออกกําลังกาย พักผอนหยอนใจและ
     อาจจะผิดระเบียบถามีการดําเนินการถมสระ เชิญเลขานุการสภาครับ 

 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ    เรียนทานนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ผูเขารวมประชุม 
เลขานุการสภาเทศบาล   ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ โครงการนี้เปนโครงการท่ีเชื่อมโยงมาจากถนนเสนหลัง 
     โรงเรียนเพ่ือเชื่อมตอกับถนนเทศบาล ท่ีไดดําเนินไว จะไปออกตรงวัดปรางคกู  
     ซ่ึงถนนสาธารณะท่ีจะไปดําเนินการจะอยูติดกัยท่ี นสล. สระน้ําสาธารณะ 
     ประโยชน 
  

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ   มีทานใดสงสัยจะสอบถามหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุมในการ 
ประธานสภาเทศบาล   ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในโครงการท่ี ๗ 
     ๗. ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล.จากสระ 
     น้ําโรงเรียนชุมชนจระเขหิน ถึงวัดปรางคกู  หมูท่ี ๑ บานจระเขหิน ขนาดกวาง  
     ๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน  
     หนา ๐.๑๕ เมตร  กวางขางละ ๐.๒๐ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 
     จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  
     งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท   
     (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ ๔๔๙,๘๐๐  บาท 
     หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมเพ่ือดําเนิน 
     โครงการดังกลาว โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม     มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ 
     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 สําหรับโครงการท่ีคลอง 
    นอยท่ีทางสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอ ตรวจสอบแลวไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน และถนน
    เสนหลังบาน สท.อรุณ ยังไมสามารถดําเนินการได ไมปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
    ขอใหชุมชนหมูท่ี ๘ นําเสนอในการประชุมหมูบานข้ึนมา ทางเทศบาลดําเนินการปรับ 
    ปรุงแผนตอไป 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  น้ําทวมขังหมูท่ี ๘ ทําใหการสัญจรลําบาก บริเวณบานนายเหลือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน   ขอชี้แจงความเดือดรอนของหมูท่ี ๘ ไมไดนิ่งนอนใจครับ ปญหาคือเปนจุดต่ํา 
ผูอํานวยการกองชาง  สุด สํารวจสามารถระบายน้ําไปทางคลองนอยแตเนื่องจากไมมีในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
    ฝาก สท.อรุณชวยประสานทางชุมชนประชาคมเสนอเขามาเพ่ือนําเขาบรรจุในแผนพัฒนา
    ทองถ่ินตอไปครับ 
 

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 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ 

วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

..................... 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  เรื่อง ๑) พนักงานเทศบาลสามัญ โอนยายมาดํารงตําแหนงท่ีเทศบาลตําบลจระเขหิน เม่ือ
วันท่ี 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 ระดับ ปฏิบัติการ 

 

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 

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

วรรคทาย กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
   ท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป.....และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให 
   ประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย 
    จึงนําเสนอมาเพ่ือทราบ ดังนี้ 
มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

   ๑.๓  เรื่องการประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   
         งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ 
     ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติ  
    งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือครั้งสมัยประชุม สมัย 
    สามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ เม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และไดเสนอราง 
    ดังกลาวเพ่ืออนุมัติตอนายอําเภอครบุรีไปแลว 
   บัดนี้ นายอําเภอครบุรีไดเห็นชอบกับรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบลจระเขหินเปนท่ีเรียบรอยแลว อาศัย
อํานาจตามคําสั่งจังหวัดนครราชสีมาท่ี ๗๗๑๐/๒๕๕๘ ลงวนัท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง
การมอบอํานาจของผูวาราชการใหแกนายอําเภอปฏิบัติราชการแทน ผนวก ข  ขอ ๒๒.๑  
ตามหนังสืออําเภอครบุรี ท่ี นม ๐๐๒๓.๑๑/๒๘๑๙ ลงวันท่ี ๑๐  กันยายน ๒๕๖๓
และไดสงใหนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติฯ พรอมกับไดประกาศไวโดย
เปดเผยท่ีสํานักงานแลวเจ็ดวัน 

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 

/๑.๔ เรื่อง ประกาศ... 
 



-๒- 
 

   ๑.๔เรื่อง ประกาศใชแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
    

   
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญสมัยท่ี  ๓  ประจําป  
 พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งท่ี  ๒/ ๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี  ๒๖ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ ดวยเลขานุการสภาเทศบาลไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓  เม่ือวันท่ี ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๓

เสร็จเรียบรอยแลว  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการ
ประชุมพรอมรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓  จึงเสนอ
มาใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจสอบเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม และรับรองรายงานการประชุมตอไป 

มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................... 
                               ................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓เรื่องกระทูถาม 
   ................................................................................................................................... 
                               ................................................................................................................................... 
  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตําบลจระเขหินตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาแลวเสร็จ 
   - ไมมี – 
 
ระเบียบวารท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม (เพ่ือพิจารณา) 

๕.๑  ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการสมัครเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) 

 

มติท่ีประชุม  ..................................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................... 
 

๕.๒  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้ง
ท่ี ๑/๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
 ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ งบประมาณ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
/ขออนุมัติโอน... 

 
 
 



 
-๓- 

 

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ดังตอไปนี้ 
๑. แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 

โอนลดจาก 
๑)  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป 
 หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน ตั้งไว ๘๔,๐๐๐ บาท(เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๖๗) 
 โอนลดจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
๒)แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 หมวดคาตอบแทน ประเภทคาเชาบาน ตั้งไว ๑๘๔,๕๖๐ บาท(เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 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 ิ

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................ 
  .   ................................................................................................................... 

 

๒)  แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
 หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร  จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
๒๑.๕ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๓,๗๐๐ บาท  
 โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 -  มีขนาดไมนอยกวา ๒๑.๕ นิ้ว 
 -  รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอยกวา ๑,๙๒๐X๑,๐๘๐ Pixel 
 -  มีRefresh Rate ไมนอยกวา ๖๐ Hz 
 -  มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ 
 

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................ 
  .   ................................................................................................................... 
    สรุปมติท่ีประชุม  โอนลด ๒ รายการ เปนเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท 

โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๒ รายการ เปนเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท 

 

/๒. แผนงานบริหาร... 



-๔- 

 

๒. แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
โอนลดจาก 

๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารงานคลัง 
หมวดคาใชสอย ประเภทโครงการสํารวจขอมูลแผนท่ีภาษีและปรับปรุงการจัดทําแผนท่ี
ภาษี  ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท(เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๑๕) 
โอนลดจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

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

โอนเพ่ิม  เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
๔) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 

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

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา ๓.๐GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณี
ท่ีตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง จํานวน ๑ หนวย 
 -  หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา ๙ MB 
 -  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้ 
  ๑)  เปนแผนวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา ขนาด
ไมนอยกวา ๒ GB หรือ 
  ๒)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง
แบบ Graphics Processing ท่ีสามารถใช หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอย
กวา ๒ GB  
  ๓)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลัก
แสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา ๒ GB 

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................ 
  .   ................................................................................................................... 
 
 

/๒) แผนงานบริหาร... 
 
 
 
 



 
-๕- 

 

๕) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
จัดซ้ือจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 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 
 

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................ 
  .   ................................................................................................................... 
    สรุปมติท่ีประชุม  โอนลด  ๒ รายการ เปนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท 
      โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๒ รายการ เปนเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท 

   
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ

โยธา 

โอนลดจาก 
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุสํานักงาน  ตั้งไว  ๓๐,๐๐๐ บาท(เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๒๖๓) 
โอนลดจํานวน  ๔,๒๐๐ บาท 

 

โอนเพ่ิมเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

  จัดซ้ือ โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๓๒ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง ราคา๔,๒๐๐ 
บาท 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
- จอขนาด ๓๒ นิ้ว 
- ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖X๗๖๘  พิกเซล 

 

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................ 
  .   ................................................................................................................... 
     สรุปมติท่ีประชุม  โอนลด  ๑ รายการ เปนเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
      โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๑ รายการ เปนเงิน ๔,๒๐๐ บาท 
 
 

/๔. แผนงาน... 
 



 
-๖- 

 

๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
โอนลดจาก 

๒) แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนหรือ
กฎหมายอ่ืนแกประชาชนในเขตเทศบาล (อบรมใหความรูดานกฎหมายท่ัวไปแก
ประชาชน)  ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท(เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ 
หนา ๘๙) 
โอนลดจํานวน  ๒๐,๐๐๐ บาท 

๓) แผนงานการรักษาความสงบภายภายใน งานเทศกิจ  
หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการจัดทําการติดตั้งและปรับปรุงเครื่องหมายจราจร 
ปายเตือน กระจกนูนจราจร ปายประชาสัมพันธบริเวณทางแยก ทางรวมในเขต
เทศบาลตําบลจระเขหิน ตั้งไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๕๙) 
โอนลดจํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๔) แผนงานการรักษาความสงบภายภายใน งานปองกันฝายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย 

หมวดคาใชสอย ประเภท โครงการจัดอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ตั้งไว 
๑๐๐,๐๐๐ บาท (เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๖๔ หนา ๑๕๘) 
โอนลดจํานวน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๕) แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  
หมวดรายจายงบกลาง ประเภทเงินสํารองจาย ตั้งไว ๖๙๔,๖๐๐ บาท 

โอนลดจํานวน  ๑๑๑,๘๐๐ บาท 

รวมโอนลด ๔ รายการ เปนเงิน ๓๓๑,๘๐๐ บาท 

    โอนเพ่ิมเพ่ือ ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสรางคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 

โครงการปรับปรุงไฟฟาสองสวางสาธารณะภายในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน 

(บริเวณถนนสายหลักและจุดเสี่ยง) โดยจัดซ้ือชุดโคมไฟถนน LED Streetligth พรอมติดตั้ง 

จํานวน ๔๒ ชุดพรอมปายประชาสัมพันธโครงการจํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาล

ตําบลจระเขหิน)งบประมาณ ๓๓๑,๘๐๐ บาท 

โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

-กําลังขนาด ๗๐ วัตต 

-อุณหภูมิแสงขาว (๕,๗๐๐K) 

- ตัวโคมเปน Aluminium  หลอข้ึนรูป ทนทานการกัดกรอน 

 

/- ตัวโคม... 

 



 

-๗- 

- ความสวาง ๗,๗๐๐ lm 

- คาการกินกระแสไฟ <๐.๔ A 

- ตัวเลนสเปน  เลนสกระจายแสง Type ME เหมาะสําหรับใชบริเวณถนนเสนจราจร 

- 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) 

 

ระเบียบ ขอกฎหมาย 

๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําให

ลักษณะ งบประมาณ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปน

อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๑๙ งบประมาณรายจายจะกําหนดใหมีเงินสํารองจาย เพ่ือกรณีท่ีจําเปนไดตาม

ความเหมาะสม สําหรับการอนุมัติใหใชเงินสํารองจายใหเปนอํานาจของคณะผูบริหารทองถ่ิน 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................ 

  .   ................................................................................................................... 

 
    สรุปมติท่ีประชุม  โอนลด  ๔ รายการ เปนเงิน ๓๓๑,๘๐๐ บาท 
     โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๑ รายการ เปนเงิน ๓๓๑,๘๐๐ บาท 

 
สรุปรวมรายการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ดังนี้ 
โอนลด  ๙ รายการ เปนเงิน  ๓๗๙,๙๐๐ บาท 
โอนเพ่ิมไปตั้งจายรายการใหม ๖ รายการ เปนเงิน ๓๗๙,๙๐๐ บาท 

/๕.๓ ญัตติ เรื่อง... 

 



 

-๘- 

๕.๓ ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔จํานวน ๗ 
โครงการ  
  ระเบียบ กฎหายท่ีเก่ียวของ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
  ขอ ๘๙ องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถ่ินภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึง
เก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการท่ีเปนการเพ่ิมพูนรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดรอนของประชาชน ท้ังนี้ ตองเปนไปตาม
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  (๒) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภท
ตามระเบียบแลว 
  (๓) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและกันไว
อีกรอยละสิบของงบประมาณรายจายประจําปนั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี
สาธารณภัยเกิดข้ึน 
  (๔) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการกอ
หนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนดใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอันพับไป 
  ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ ขอเชิญผู อํานวยการกองคลัง ชี้แจงยอดเงินสะสมท่ีมีอยู ในปจจุบัน และยอดเงิน    

ประธานสภาฯ  สะสมท่ีสามารถนํามาใชจายได เพ่ือประกอบการพิจาณา เชิญครับ 
 

นางเมษา เอมกระโทก  ................................................................................................................... 

ผูอํานวยการกองคลัง                .................................................................................................................... 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ คณะผูบริหาร ไดยื่นญัตติขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๗ โครงการ 

ประธานสภาฯ  ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลฯ พิจารณาไปทีละโครงการตามลําดับ ดังตอไปนี้ 
 

  ๑.ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางลานอเนกประสงค คสล. 
ภายในบริเวณฌาปนสถานบานจระเขหิน หมูท่ี ๓ ขยายลานจอดรถ คสล. หนา ๐.๑๒ เมตร พ้ืนท่ี 
คสล.ไมนอยกวา ๗๓๐ ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๔๐๓,๐๐๐ บาท 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ขอท่ี ๘ หนาท่ี ๕ 
 

/ขอเชิญ... 



 

-๙- 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................ 

    ................................................................................................................... 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ ๒.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน 

ประธานสภาฯ นางเสาร  รินกระโทก  ถึงบานนายจํารัส  บุญพรม  หมูท่ี ๖  บานไผ ขนาดกวาง ๓.๕๐ เมตร  

หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๙ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย(ตามแบบ

แปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๑๙๘,๗๐๐  บาท 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (เพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕  ขอท่ี ๑๕  หนาท่ี ๖ 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 

................................................................................................................ 

    ................................................................................................................ 
 

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................ 

    ................................................................................................................... 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ ๓.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสราง คสล. จากบานประธานสภา

ฯ  นายแบน  ชางกระโทก  ถึงขางบานนายอ๊ีด  คงทอง  หมูท่ี ๔ บานไผ  ขนาดกวาง  

๓.๕๐   เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐๔ เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน หนา ๐.๑๕ เมตร 

กวางขางละ ๐.๒๕ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  ๑ ปาย(ตามแบบแปลน

เทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ ๒๒๑,๖๐๐ บาท 

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

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................ 

    ................................................................................................................... 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ ๔.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จากสาม

ประธานสภาฯ  แยกเขาซอย 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 
/ขอเชิญ... 



 

-๑๐- 

ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
 

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................  

   ................................................................................................................... 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ ๕.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จากบาน

ประธานสภาฯ  นายกิจจา แหยมกระโทก ถึงขางท่ีดิน นายบวก แยมกระโทก หมูท่ี ๑ บานจระเขหิน ขนาด 

กวาง๓.๐๐ 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 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 
 

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................ 

    ................................................................................................................... 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ ๖.  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางรางระบายน้ําฝาประธานสภา

ฯ  ตะแกรงเหล็ก จากถนนทางเขาวัดสวางหนองแวง ถึงบานนายกลั้น  เกณฑกระโทก  หมูท่ี ๖  

บานไผ ขนาดกวาง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ ๔๔๙,๘๐๐  

บาท 

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

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................ 

  ................................................................................................................... 

 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ ๗. ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางถนน คสล. จากสระน้ํา

ประธานสภาฯ  โรงเรียนชุมชนจระเขหิน ถึงวัดปรางคกู  หมูท่ี ๑ บานจระเขหิน ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร 

หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน หนา ๐.๑๕ เมตร  กวางขางละ 

๐.๒๐ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล

จระเขหิน) งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท   

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

/ขอเชิญ... 



 

-๑๑- 
 

  ขอเชิญนายกเทศมนตรี อภิปราย ชี้แจง ในญัตติดังกลาว เชิญครับ 
................................................................................................................ 
................................................................................................................ 

 

มติท่ีประชุม   ................................................................................................................ 

          ................................................................................................................... 
 
  สรุปขออนุมัติสภาเทศบาลฯ พิจารณาอนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๗ โครงการ รวม
เปนเงิน ๑,๘๕๗,๗๐๐ บาท (หนึ่งลานแปดแสนหาหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
    ................................................................................................................ 
  . ................................................................................................................... 
 
 

*************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒ 
วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  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 
นายสิรกิจ  วาปธรรม 

ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
รองประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
เลขานุการสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล 

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

 

ผูเขารวมประชุม 

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

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

นายชัยนิคม   ปดชา 
นายประเสริฐศักดิ์  ชาวฤทธิ์ 
นางศรีไพร  หอกระโทก 
นายสุขสันต  แสงมณี 
นายแสวง  เยยกระโทก 
นายสิรกิจ  วาปธรรม 
นางเมษา  เอมกระโทก 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 
นางชนกนันท  กุศลสูงเนิน 
 
พ.จ.อ.วีระพล  ยิ้มกระโทก 
นายวีระยุทธ  พระสุวรรณ 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ 

นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
นักพัฒนาชุมชน/รักษาการหัวหนาฝาย
อํานวยการ 
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
นิติกร 

ชัยนิคม   ปดชา 
ประเสริฐศักดิ์  ชาวฤทธิ์ 
ศรีไพร  หอกระโทก 
สุขสันต  แสงมณี 
แสวง  เยยกระโทก 
สิรกิจ  วาปธรรม 
เมษา  เอมกระโทก 
เอกชัย  ศรีนิลรัตน 
- 
 
วีระพล  ยิ้มกระโทก 
วีระยุทธ  พระสุวรรณ 
ณรงคฤทธิ์  คําพันธ 



 
 

-๒– 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น.  

  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให  เลขานุการสภา

เทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากลาวไหว

พระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหินไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัย

สามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ประจําป  ๒๕๖๒  ซ่ึงกําหนดไวตั้งแตวันท่ี ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เปนตนไปมีกําหนด 

๓๐ วันจนถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจํานวน ๑๒ ทาน ครบองคประชุม จึงขอ

เชิญทานประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูบริหารทุกทาน วันนี้เปนการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ประจําป ๒๕๖๒ ซ่ึงถือวาเปน

สมัยสุดทายของปนี้ สําหรับรายละเอียดในสวนของการประชุมวันนี้ทางเลขานุการสภา
เทศบาลไดจัดสงเอกสาร และรายละเอียดใหกับทานสมาชิกไปไดอานไดรับทราบหลายวัน
แลว กอนท่ีจะเขาสูในระเบียบวาระตางๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท้ังผูบริหารและ
ขาราชการมีเรื่องใดท่ีจะแจงใหทราบ ก็เชิญในระเบียบวาระนี้นะครับ ขอเชิญรองศรีไพร
ครับ 

นางศรีไพร  หอกระโทก  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอแจงใหท่ี 
รองนายกเทศมนตรี ประชุมรับทราบวา นายสิรกิจ  วาปธรรม  ปลัดเทศบาลตําบลจระเขหินจะยายไปดํารง

ตําแหนงปลัดเทศบาลท่ีสํานักงานเทศบาลตําบลบานใหม  อําเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา ในวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๓  ทางคณะผูบริหารก็ไดปรึกษาหารือกันท่ีจะจัด
งานเลี้ยงเพ่ือเลี้ยงสงปลัดเทศบาลในวันศุกรท่ี ๒๗  ธันวาคม ๒๕๖๒ ลักษณะการจัดงาน
จะจัดแบบกินเลี้ยงสังสรรคโดยจะจัดขายบัตรโตะ จึงขอความรวมมือจากสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานรวมดวยชวยกันในการจําหนายบัตร  เรื่องคาอาหารกําหนดคราวๆในสวน
ของคาเครื่องดื่มโตะละ ๔๗๕ บาท อาหารจัดเปนโตะจีนราคาก็อยูประมาณท่ีโตะละ 
๑,๔๐๐ บาท  เราจะขายบัตรโตะละ ๒,๐๐๐ บาท สวนท่ีเหลือรอยกวาบาทนั้นจะเปนคา
เทวแีละเครื่องเสียง จึงแจงใหท่ีประชุมรับทราบตามนี้คะ  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ขอเชิญผูอํานวยการกองชาง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
ผูอํานวยการกองชาง เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมไดรับแจงจากผูรับจาง ถนนหินคลุกหลังโรงเรียน

บานไผ ท่ีเราไปปกหลักไว ซ่ึงหลักนั้นไดหายไปทําใหผูรับจางไมกลาไปดําเนินการ จึงแจง
ใหทานสมาชิกชวยไปตรวจสอบหลักดังกลาวดวยครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนออีกหรือไม เม่ือไมมีก็ไปเปนระเบียบวาระท่ี ๒ 



ประธานสภาเทศบาล  
 

-๓- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   ตามสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ประจําป ๒๕๖๒   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒  พรอมไดลง
ลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว   

ดังนั้นจึงเสนอมายังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณา แกไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมขอความใด ขอใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือการรับรองรายงานการประชุม
ตอไป   

            มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไขหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี  ๙  

ตุลาคม  ๒๕๖๒ ขอใหยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง

เปนเอกฉันท 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องเพ่ือทราบ   
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   ๓.๑  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประธานสภาเทศบาล  -  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามมาตรา ๔๘ ทศ  

วรรคหาและวรรคทาย กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป.....และรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานใหประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย จึงนําเสนอมาเพ่ือทราบ ขอ
เชิญผูอํานวยการกองคลังชี้แจงครับ 

นางเมษา  เอมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
ผูอํานวยการกองคลัง  เทศบาล ขอชี้แจงรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-  ๔ – 
หมายเหตุ ๑ 

 
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ -จายเงินสด 

        ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒     

      รายการ     รหัสบัญชี  ประมาณการ   ตนป - ส้ินเดอืน  

รายไดจัดเก็บเอง         41000000     

  หมวดภาษีอากร       41100000     

  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       41100001       137,000.00         145,046.63  

  ภาษีบํารุงทองที ่       41100002         65,500.00          86,108.95  

  ภาษีปาย         41100003         12,000.00          23,480.00  

    รวม               214,500.00         254,635.58  

  หมวดคาธรรมเนยีม คาปรับและใบอนุญาต     41200000     

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา     41210004          1,700.00                     -    

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน     41210005             100.00                     -    

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร     41210007             800.00               780.00  

  คาธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย       41210008       141,000.00         140,450.00  

  คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล   41210009         50,000.00          84,100.00  

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร     41210013          1,100.00               220.00  

  คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย     41210029             300.00               260.00  

  คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก     41220002          1,700.00               200.00  

  คาปรับการผิดสัญญา       41220010       125,000.00          46,416.00  

  คาใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   41230003         53,000.00          48,000.00  

  คาใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 41230004         13,200.00          15,650.00  

  คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ   41230005         72,000.00          79,490.00  

  ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดเอกชน       41230006          5,000.00            5,000.00  

  ใบอนุญาตควบคุมอาคาร       41230007          1,600.00            2,030.00  

  คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาดวยเคร่ืองขยายเสียง   41230008          1,500.00               855.00  

    รวม               468,000.00         423,451.00  

  หมวดรายไดจากทรัพยสิน       41300000     

  คาเชาหรือบริการสถานที ่       41300002       147,000.00         158,500.00  

  ดอกเบ้ีย         41300003       340,000.00         342,407.64  

 
  รวม               487,000.00         500,907.64  

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด       41500000     

  คาขายแบบแปลน       41500004         18,000.00            1,500.00  

  คาจําหนายแบบพิมพคํารอง       41500006             600.00               300.00  

  คารับรองสําเนาและถายเอกสาร     41500007          1,600.00            1,069.00  

  รายไดเบ็ดเตล็ด       41599999       150,000.00         173,105.00  



    รวม               170,200.00         175,974.00  

- ๕  - 

   
รายการ     รหัสบัญชี  ประมาณการ   ตนป-ส้ินเดอืน  

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 42000000     

  หมวดภาษีจัดสรร       42100000     

  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน     42100001       480,000.00         592,063.67  

  ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ     42100002   17,150,000.00    18,310,228.17  

  ภาษีมูลคาเพิ่ม 1 ใน 9       42100004    2,770,000.00      2,714,138.84  

  ภาษีธุรกิจเฉพาะ       42100005       150,000.00         147,851.60  

  ภาษีสรรพสามิต       42100007    4,000,000.00      5,459,175.86  

  คาภาคหลวงแร       42100012         60,000.00          76,853.46  

  คาภาคหลวงปโตรเลียม       42100013         43,000.00          48,103.53  

  
คาธรรมเนียมจดทะเบียนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน 42100015       320,000.00         323,724.00  

    รวม           24,973,000.00    27,672,139.13  

  รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   43000000     

  หมวดเงนิอดุหนุนท่ัวไป       43100000     

  
เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจถายโอน
เลือกทํา 43100002   26,687,300.00      8,203,105.00  

  เบ้ียยังชีพผูสูงอายุ               9,522,400.00  

  เบ้ียยังชีพความพิการ               2,731,200.00  

  เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส                  105,000.00  

  อาหารเสริมปฐมวัย                  210,642.00  

  อาหารเสริมประถมศึกษา                  889,054.00  

  อาหารกลางวันปฐมวัย                  539,300.00  

  อาหารกลางวันประถมศึกษา               1,869,060.00  

  คาจัดการเรียนการสอน                  183,600.00  

  เงินเดือน คาตอบแทนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก             1,117,700.00  

  ขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบา             23,100.00  

  สํารวจขอมูลและขึ้นทะเบียนโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบา               4,620.00  

  โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข                140,000.00  

  
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ (เคร่ืองแบบ 33,000.- หนังสือ 22,000.-อุปกรณการเรียน 
22,000.- กิจกรรม 47,300.-)            124,300.00  

    รวม           26,687,300.00    25,663,081.00  

      รวมเงนิตามงบประมาณ       53,000,000.00    54,690,188.35  

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค     44000000     

  เงินอุดหนนุท่ัวไประบุวัตถุประสงค     44100000     

  ถายโอนบุคลากร  - บําเหน็จลูกจางประจํา   44100001                   -           119,919.72  

       - คาจางลูกจางประจํา                       -           266,820.00  

       - กสจ.                         -              8,004.60  

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (DLTV) 
 

                    -            25,800.00  

    รวม                           -           420,544.32  



      รวมท้ังส้ิน         53,000,000.00    55,110,732.67  

-๖- 
 

เทศบาลตําบลจระเขหิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

            

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

           
 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 

                      

   

หมา
ยเหตุ ป 2562 ป 2561 

ทรัพยสินตามงบทรัพยสิน 2 51,146,142.00 48,534,802.00 

สินทรัพย 
   

 
สินทรัพยหมุนเวียน 

   

 
      เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 35,282,618.25 29,260,099.65 

 
      เงินฝากกองทุน 4 7,189,402.25 6,651,099.27 

 
      รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

 
42,472,020.50 35,911,198.92 

 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

   

 
      ทรัพยสินเกิดจากเงินกู 2 19,243,697.50 19,243,697.50 

 
      รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

 
19,243,697.50 19,243,697.50 

รวมสินทรัพย 
 

61,715,718.00 55,154,896.42 

ทุนทรัพยสิน 2 51,146,142.00 48,534,802.00 

หนี้สิน 
   

 
หนี้สินหมุนเวียน 

   

 
      รายจายคางจาย 6 1,487,660.00 1,098,700.00 

 
      เงินรับฝาก 5 413,171.91 1,142,279.29 

 
      รวมหนี้สินหมุนเวียน 

 
1,900,831.91 2,240,979.29 

 
หนี้สินไมหมุนเวียน 

   

 
      เจาหนี้เงินกู 7 15,836,063.29 17,565,059.96 

 
      รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 

 
15,836,063.29 17,565,059.96 

รวมหนี้สิน 
 

17,736,895.20 19,806,039.25 

เงินสะสม 
   

 
เงินสะสม 8 29,263,182.76 21,740,502.42 

 
เงินทุนสํารองเงินสะสม 

 
14,715,640.04 13,608,354.75 

 
รวมเงินสะสม 

 
43,978,822.80 35,348,857.17 

รวมหนี้สินและเงินสะสม 
 

61,715,718.00 55,154,896.42 

           

   

-    เม่ือถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. เปนเวลาพักทานอาการกลางวัน ผมจึงขอหยุดพักการประชุม เพ่ือรับประทาน
อาหาร และจะประชุมใหมในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
- พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๕ น.  
- เริ่มประชุมใหมในเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

 

    



           

           -๑๙- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ          มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญปลัดเทศบาลครับ 
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม          แจงท่ีประชุมสภาเทศบาลขอเชิญรวมงานพระราชทานเพลิงพระสรีระสังขาร 
ปลัดเทศบาล   เจาคุณพระมงคลวรการ (ณ วัดบานไผ) ในวันท่ี ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๒ นี้   

 ดวยผมจะยายไปดํารงตําแหนงปลัดเทศบาล ท่ีเทศบาลตําบลบานใหม ซ่ึงจะทํา
ใหตําแหนงเลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหินวางลง ในสมัยประชุมนี้ หากไมมีการ
เรียกประชุมอีก วันนี้ก็จะเปนการปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหินใน
ท่ีประชุมสภาแหงนี้เปนครั้งสุดทาย และในการประชุมสภาเทศบาลสมัยหนาสภาเทศบาล
จะไดเสนอบุคคลมาทําหนาท่ีเลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหินแทนกระผมตอไป 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ -  มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  -  ปดประชุมเวลา  ๑๔.๓๕  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม 
        (นายสิรกิจ  วาปธรรม) 
                  เลขานุการสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล 
 
 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลวมีมติรับรอง
รายงานการประชุมเปนเอกฉันท   เม่ือวันท่ี............. เดือน....................................... พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
    (ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
      (นางอรุณ   ทรงบันดิษฐ) 
   

    (ลงชื่อ)            กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก) 
 

    (ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม 
        (นางมณฑิรา  นาถา) 
 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน    มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว 
เม่ือวันท่ี................เดือน........................................พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
    (ลงชื่อ)            
       (นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ) 

     ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒ 

วันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

..................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๖๒  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒  

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    ตามสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ประจําป ๒๕๖๒   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒  เม่ือวันท่ี ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการตรวจรายงาน

การประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี ๑๕  ตุลาคม ๒๕๖๒  พรอมไดลง
ลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว   
      ดังนั้นจึงเสนอมายังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณา แกไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมขอความใด ขอใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือการรับรองรายงานการประชุมตอไป   

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
                               ....................................................................................................................... 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.๑  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามมาตรา ๔๘ ทศ วรรคหาและวรรคทาย 
กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

   ท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป.....และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให 
   ประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย 
    จึงนําเสนอมาเพ่ือทราบ ดังนี้ 
มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  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 
นายสิรกิจ  วาปธรรม 

ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
รองประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
เลขานุการสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล 

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

 

ผูเขารวมประชุม 

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

๑๐ 
 

๑๑ 
 

๑๒ 
๑๓ 

นายชัยนิคม   ปดชา 
นายวีระพันธ  สุดเต 
นางศรีไพร  หอกระโทก 
นายประสงค   เสริฐกระโทก 
นายแสวง  เยยกระโทก 
นางเมษา  เอมกระโทก 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 
พ.จ.อ.วีระพล  ยิ้มกระโทก 
นายวีระยุทธ  พระสุวรรณ 
นางชนกนันท  กุศลสูงเนิน 
 
นางสาวจารุวรรณ  หวานพรอม 
 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ 
นายประเชิญชัย  เจริญครบุรี 

นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
นักพัฒนาชุมชน/รักษาการหัวหนาฝาย
อํานวยการ 
เจาพนักงานธุรการ /รักษาการผูอํานวยการ
กองการศึกษา 
นิติกร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชัยนิคม   ปดชา 
วีระพันธ  สุดเต 
ศรีไพร  หอกระโทก 
ประสงค   เสริฐกระโทก 
แสวง  เยยกระโทก 
เมษา  เอมกระโทก 
เอกชัย  ศรีนิลรัตน 
- 
- 
ชนกนันท  กุศลสูงเนิน 
 
จารุวรรณ  หวานพรอม 
 
ณรงคฤทธิ์  คําพันธ 
ประเชิญชัย  เจริญครบุรี 

-๒– 



เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น.  

  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให  เลขานุการสภา

เทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากลาวไหว

พระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหินไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัย

สามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ประจําป  ๒๕๖๑  ซ่ึงกําหนดไวตั้งแตวันท่ี ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เปนตนไปมีกําหนด 

๓๐ วันจนถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจํานวน ๑๑ ทาน ลา ๑ ทาน ถือวาครบองค

ประชุม จึงขอเชิญทานประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูบริหารทุกทาน วันนี้เปนการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ประจําป ๒๕๖๑  

ซ่ึงเปนการประชุมตอเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา ท่ีสมาชิกสภาเทศบาลไดมีมติให
คณะผูบริหารรวมกับทางกองชางไปดําเนินการสํารวจโครงการใหมเพ่ือใหไดรับประโยชน
สูงสุดแกพ่ีนองประชาชน  ซ่ึงผมเองก็มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

- วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซ่ึงเทศบาลไดกําหนดใหรวมเปนเจาภาพสวด
อภิธรรมบําเพ็ญกุศลทานเจาคุณมงคลวรการ ณ วัดบานไผ เวลาประมาณ 
๑๙.๐๐ น.  ขอเชิญทุกทานดวยนะครับ 

ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
มีทานใดมีเรื่องจะแจงใหท่ีประชุม เชิญทาน สท.ประทวน  เลื่อยกระโทก ครับ 

นายประทวน  เลื่อยกระโทก  ผมนายประทวน  เลื่อยกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เขต ๒  ขอแจงเรื่องทางวัดสวางหนองแวง บานไผ ซ่ึงทางคณะกรรมการวัดสวางหนอง

แวง บานไผ ไดประชุมกิจกรรมทางวัดมีดังนี้ 
 -  วันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  มีเทศนธรรมาสน 
 -  วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  มีพิธีเบิกเนตรพระหลอรูปเหมือนทานเจาคุณพระมงคล

วรการ โดยนิมนตพระผูใหญมาดําเนินการทําพิธี 
 -  วันท่ี ๗ – ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑  โดยเฉพาะวันท่ี ๙  มีพิธีเก็บสรีระของทานเจาคุณพระ

มงคลวรการ และสวดมนตเย็น  ทางวัดสวางหนองแวง บานไผ ขอความอนุเคราะห
ชางภาพเทศบาล เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการถายรูปพิธีตางๆ  และมีพิธีขอพระราชทานจึง
ขอใหใสเครื่องแบบปกติขาวรวมงาน 

ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
มีทานใดมีเรื่องจะแจงใหท่ีประชุม เชิญนางเมษา  เอมกระโทก  ผูอํานวยการกองคลัง 

นางเมษา  เอมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
ผูอํานวยการกองคลัง     เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  

-  ขอแจงตามท่ีทาง สตง. ไดเขามาตรวจสอบงานท่ีเทศบาลซ่ึงก็ตรวจผานไปไดดวยดีคะ 
ท่ีประชุม   -  รับทราบ 
 

 
-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   ตามสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป   



ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๑  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ท่ีคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ พรอมไดลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว   

ดังนั้นจึงเสนอมายังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณา แกไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมขอความใด ขอใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือการรับรองรายงานการประชุม
ตอไป 

สืบเนื่องจากเปนการประชุมตอเนื่องจากคราวท่ีแลว ซ่ึงทางเลขานุการสภา
เทศบาลไดจัดสงเอกสารในวันประชุม ทําใหสมาชิกสภาเทศบาลและผูเขารวมประชุมทุก
ทาน ยังไมไดอานรายละเอียดรายงานการประชุม ท่ีประชุมสภาเทศบาลจึงขอใหสมาชิก
สภาเทศบาลไดอานเพ่ือพิจารณาแกไขคําถูกผิด แลวผมขอหยุดพักการประชุม เพ่ือ
รับประทานอาหารกลางวัน และประชุมใหมในเวลา  ๑๓.๐๐ น.  

- ใหเวลาสมาชิกสภาเทศบาลไดอานรายละเอียดเนื้อหาในวาระรายงาน
ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๑ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ตั้งแตเวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  

- พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๑๐ น. 
- เริ่มประชุมใหมในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
- สมาชิกสภาเทศบาลเขารวมประชุมสภาองคประชุม ๑๑ ทาน ลากิจ ๑ ทาน 

ประธานสภาเทศบาล จึงเริ่มประชุมตอในเวลา ๑๓.๑๐ น. 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    -    เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว และท่ีประชุมไดอานเนื้อหาในวาระรายงาน 
ประธานสภาเทศบาล การประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว  จึงขอมติท่ีประชุมรับรองรายการการประชุมครับ   

            มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไขหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  

๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ขอใหยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑  

เสียงเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    การติดตามการขออนุมัติใชจายเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประธานสภาเทศบาล โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู จากถนนทางเขาวัดสวางหนองแวง ถึงบาน

นายกลั้น  เกณฑกระโทก หมูท่ี ๖ บานไผ รางระบายน้ําฝา คสล. ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร 
ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๗ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ 
ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) งบประมาณ ๓๔๖,๖๐๐ บาท 

  ขอเชิญทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงครับ 
 
 
 

-๔- 
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม  เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล สืบเนื่องมาจากเม่ือคราวประชุมเม่ือวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่ีประชุมไดอนุมัติใหใช

จายเงินสะสมไปแลว จํานวน ๒ โครงการ คือ  
-  หมวดคาใชสอย เบี้ยผูพิการคางจายจํานวน ๓๕ ราย จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ บาท 
-  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน ๒ โครงการ  ซ่ึงไดอนุมัติไป ๑ โครงการ คือ 



โครงการทางเดินเทา คสล. กวาง ๑.๑๐ เมตร (ไมรวมความกวางราง) ยาว   ๓๐ 

เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พรอมกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง ๐.๒๐ เมตร ลึก

เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน จากบานนายเหลือ  ครุฑแกว ถึงบานนางแพง  

ปดครบุรี หมูท่ี ๘ เปนเงิน ๑๓๗,๕๐๐ บาท  

และใหทางคณะผูบริหารไดไปทบทวนใหมอีก ๑ โครงการและมาประชุมใหมในวันนี้  คือ 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู รางระบายน้ําฝา คสล. ขนาดกวาง 
๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑๓ เมตร จากถนนทางเขาวัด
สวางหนองแวงถึงบานนายกลั้น  เกกณฑกระโทก บานไผ  หมูท่ี ๖  งบประมาณ 
๒๔๙,๔๐๐ บาท 

    -    ขอเชิญผูอํานวยการกองชางชี้แจงครับ 

นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
ผูอํานวยการกองชาง     เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน   

เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ผมไดออกไปสํารวจพรอมกับนายแสวง  เยย

กระโทก  เลขานุการนายกเทศมนตรี และนางศรีไพร  หอกระโทก  รองนายกเทศมนตรี  

และไดนํากลองถายระดับไปสํารวจจากระยะทาง  ๑๑๓  เมตร  เปนระยะทาง  ๑๕๗ 

เมตร  ระยะทางเพ่ิมข้ึนจากเดิม ๔๔ เมตร  จากงบประมาณเดิม  ๒๔๙,๔๐๐  บาท  เปน

งบประมาณใหม  ๓๔๖,๖๐๐  บาท งบประมาณเพ่ิมข้ึนจากเดิม  ๙๗,๒๐๐ บาท  และ

ระดับการไหลของน้ํานั้นไหลตามระดับ ทางกองชางไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยัง

การไฟฟาใหมายาย 

เสาไฟ จํานวน ๓ ตน ซ่ึงไมมีคาใชจายใดๆ  โครงการท่ีไปสํารวจใหมไดระยะทางและ

งบประมาณตามนี้ครับ 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู จากถนนทางเขาวัดสวางหนองแวง 

ถึงบานนายกลั้น  เกณฑกระโทก หมูท่ี ๖ บานไผ รางระบายน้ําฝา คสล. ขนาดกวาง 

๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๗ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธ

โครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) งบประมาณ 

๓๔๖,๖๐๐ บาท 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    ตามท่ีไดไปสํารวจใหมเพ่ือใหเกิดประโยชนตอพ่ีนองประชาชนมากท่ีสุด 
ประธานสภาเทศบาล ไดความยาวเพ่ิม ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณาวาจะอนุมัติใหใชจายเงินสะสม

หรือไม ขอมติท่ีประชุมครับ 

 

-๕- 
 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑  
เสียงเปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    มีทานใดจะแจงเรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญนายประเชิญชัย  เจริญครบุรี 
นายประเชิญชัย  เจริญครบุรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 



นักวิเคราะหนโยบายและแผน    เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  มีเรื่องจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  เรื่อง  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

จระเขหิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (ระหวาง
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ดําเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารงานของผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ปละ ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๒ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ระหวางเดือน
เมษายน ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑  บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหินไดดําเนินการติดตามการปฏิบัติงานครั้งท่ี ๒ เสร็จ
เรียบรอยแลวและผูบริหารเทศบาลตําบลจระเขหิน โดยทานนายกเทศมนตรีไดประกาศ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
เรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงนําผลการติดตามมาเสนอใหท่ีประชุมสภา
เทศบาลไดรับทราบ  

     

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
นิติกร       เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  มีเรื่องจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

-  เรื่อง ITA  วันนี้เปนวันสุดทายในการกรอกขอมูล ขอใหทานสมาชิกสภา
เทศบาลชวยกรอกขอมูลดวยครับ 

-  เรื่องทรัพยสินเครื่องทําปุยของทางเทศบาลตําบลจระเขหิน มีการสูญหาย 
และเสียหาย เชน ไฟกระพริบ แผงโซลาเซล  มีการทุบทําลายหองน้ําท่ีสวนสาธารณะ โรง
ปุยมีการลักขโมยมอเตอร  หากทานมีเบาะแสใหทานแจงเทศบาลไดหรือท่ีผมก็ไดครับ  
สวนทางเทศบาลตําบลจระเขหินไดดําเนินการแจงความเอาไวแลวครับ 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ -  มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  -  ปดประชุมเวลา  ๑๔.๓๕  น. 
 

    (ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม 
        (นายสิรกิจ  วาปธรรม) 
                  เลขานุการสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล 
 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลวมีมติรับรอง
รายงานการประชุมเปนเอกฉันท   เม่ือวันท่ี............. เดือน....................................... พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

-๖- 
 
 
 

  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
    (ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
      (นางอรุณ   ทรงบันดิษฐ) 
   

    (ลงชื่อ)            กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก) 
 



    (ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม 
        (นางมณฑิรา  นาถา) 
 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน    มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว 
เม่ือวันท่ี................เดือน........................................พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
    (ลงชื่อ)            
       (นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน     
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

..................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ 



ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    ตามสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔ 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการตรวจ

รายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี ๒๙   
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ พรอมไดลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว   
      ดังนั้นจึงเสนอมายังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณา แกไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมขอความใด ขอใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือการรับรองรายงานการประชุมตอไป   

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
                               ....................................................................................................................... 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ 
การติดตามการขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู จากถนนทางเขาวัดสวางหนองแวง ถึงบาน
นายกลั้น  เกณฑกระโทก หมูท่ี ๖ บานไผ รางระบายน้ําฝา คสล. ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึก
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๗ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตาม
แบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) งบประมาณ ๓๔๖,๖๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 

 

......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑ 
วันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

………………………………..……. 
 

ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
๑ นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  ไชยรัตน   พันธนามานุรักษ 



๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

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

รองประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
เลขานุการสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล 

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

 

ผูเขารวมประชุม 

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

๑๐ 
 

๑๑ 
 

๑๒ 
๑๓ 

นายชัยนิคม   ปดชา 
นายวีระพันธ  สุดเต 
นางศรีไพร  หอกระโทก 
นายประสงค   เสริฐกระโทก 
นายแสวง  เยยกระโทก 
นางเมษา  เอมกระโทก 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 
พ.จ.อ.วีระพล  ยิ้มกระโทก 
นายวีระยุทธ  พระสุวรรณ 
นางชนกนันท  กุศลสูงเนิน 
 
นางสาวจารุวรรณ  หวานพรอม 
 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ 
นายประเชิญชัย  เจริญครบุรี 

นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
นักพัฒนาชุมชน/รักษาการหัวหนาฝาย
อํานวยการ 
เจาพนักงานธุรการ /รักษาการผูอํานวยการ
กองการศึกษา 
นิติกร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชัยนิคม   ปดชา 
วีระพันธ  สุดเต 
ศรีไพร  หอกระโทก 
ประสงค   เสริฐกระโทก 
แสวง  เยยกระโทก 
เมษา  เอมกระโทก 
เอกชัย  ศรีนิลรัตน 
- 
วีระยุทธ  พระสุวรรณ 
ชนกนันท  กุศลสูงเนิน 
 
- 
 
ณรงคฤทธิ์  คําพันธ 
ประเชิญชัย  เจริญครบุรี 

 

-๒– 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น.  

  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให  เลขานุการสภา

เทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากลาวไหว

พระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหินไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัย

สามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ประจําป  ๒๕๖๑  ซ่ึงกําหนดไวตั้งแตวันท่ี ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เปนตนไปมีกําหนด 

๓๐ วันจนถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจํานวน ๑๒ ทาน ครบองคประชุม จึงขอ

เชิญทานประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดตอไป 



ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูบริหารทุกทาน วันนี้เปนการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ประจําป ๒๕๖๑ ซ่ึงถือวาเปน

สมัยสุดทายของปนี้ สําหรับรายละเอียดในสวนของการประชุมวันนี้ทางเลขานุการสภา
เทศบาลไดจัดสงเอกสาร และรายละเอียดใหกับทานสมาชิกไปไดอานไดรับทราบหลายวัน
แลว กอนท่ีจะเขาสูในระเบียบวาระตางๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท้ังผูบริหารและ
ขาราชการมีเรื่องใดท่ีจะแจงใหทราบ ก็เชิญในระเบียบวาระนี้นะครับ ซ่ึงผมเองก็มีเรื่องท่ี
จะแจงใหท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  เดือนพฤศจิกายนเปนชวงเทศกาลทําบุญทอดกฐิน สําหรับวัดจระเขหินมีการ
ทอดกฐิน และเทศนมหาชาติ  วัดบานไผมีทอดกฐิน เทศนมหาชาติและงานสวดพระ
อภิธรรมศพเจาคุณมงคลวรการ  ขอเชิญทุกทานรวมงานขอเชิญครับ 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
  เชิญทานนายก  ครับ 
นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
นายกเทศมนตรี สืบเนื่องมาจากมีผูรองเรียนเก่ียวกับท่ีสาธารณะประโยชนตําบลจระเขหินเม่ือสมัยสิบกวา

ปท่ีแลว  และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและมีการประชุมในระดับอําเภอ 
คือท่ีดินบริเวณของโรงงานน้ําตาล และไดรับการประสานจากนายกองคการบริหารสวน
ตําบลจระเขหิน ขอใชสถานท่ีในการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ประชุมในวันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหิน 
อาคาร ๒ ชั้น ๒  หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะรวมรับฟงขอเชิญครับ  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนออีกหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล   
  เชิญทานรองวีระพันธ  สุดเต  ครับ  
นายวีระพันธ  สุดเต         เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี และทานสมาชิก 
รองนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลท่ีเคารพทุกทาน วันนี้วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน เปนวันสาธารณสุขโลก ในสวน

ของผมจะฝากประชาสัมพันธ เรื่อง รถ EMS  ไดรับคัดเลือกใหเปนตัวแทนของจังหวัด
นครราชสีมา เปน EMS ดีเดน ครับ และเรื่องท่ี ๒  ตามท่ีเทศบาลตําบลจระเขหินได
ดําเนินการทําโครงการขอรถพยาบาลจากกองทุนไฟฟา ซ่ึงทางกองทุนไฟฟาไดอนุมัติ ทํา
ใหกรณีมีคนปวยหนักๆ เราก็สามารถ 

 
-๓- 

 
 

กระทําการรักษาไดในรถ ในสวนเจาหนาท่ีก็มีศักยภาพความสามารถและสงเขารับรางวัล
ในระดับประเทศ ท่ีจังหวัดลําพูน ขอเชิญนายวีระยุทธ ชี้แจงครับ 

นายวีระยุทธ  พระสุวรรณ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน จากท่ีทานรองวีระพันธ  สุดเต ไดอธิบายในเรื่อง

ของ EMS ไดเปนตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสงผลงานเขาประกวดในเรื่องของ
ระบบบริการการแพทยฉุกเฉินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับประเทศ ซ่ึงถาผาน
ในคณะกรรมการของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ก็จะไดไปรับรางวัลท่ีจังหวัดลําพูน
แตในสวนของจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตําบลจระเขหินไดเปนตัวแทนแลว 



  ในสวนของรถพยาบาลท่ีเทศบาลตําบลจระเขหินไดขอไปท่ีกองทุนไฟฟา 
คณะกรรมการทางกองทุนไดขอเอกสารเพ่ิมเติม และไดพิจารณาอนุมัติเปนท่ีเรียบรอย
แลว ผานการอนุมัติเรียบรอย ก็คงจะเปนไปตามระเบียบของกองทุนไฟฟาตอไป 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทานรองวีระพันธ  สุดเต  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวีระพันธ  สุดเต         เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี และทานสมาชิก 
รองนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลท่ีเคารพทุกทาน  ฝากประชาสัมพันธเพ่ิมเติม การสวดอภิธรรมวันนี้ เปนการ

สวดอภิธรรมศพคืนท่ี ๑๘ ของเจาคุณพระมงคลวรการ  ขอเชิญทุกทานรวมงานสวด
อภิธรรมศพ จนถึงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  เจาภาพงานสวดอภิธรรมอยูท่ีประมาณ ๘ –
๑๐ เจาภาพ ฝากประชาสัมพันธใหพ่ีนองประชาชนไดรวมงานสวดอภิธรรมศพเจาคุณ
พระมงคลวรการ ขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑  
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   ตามสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ประจําป ๒๕๖๑   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๒๑  กันยายน ๒๕๖๑ ท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ พรอม
ไดลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว   

ดังนั้นจึงเสนอมายังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณา แกไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมขอความใด ขอใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือการรับรองรายงานการประชุม
ตอไป   

            มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไขหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม  
 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๒๑  

กันยายน ๒๕๖๑ ขอใหยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง

เปนเอกฉันท 
 
 

-๔- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องเพ่ือทราบ   
๓.๑  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ระหวางเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑) 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสิรกิจ  วาปธรรม  ๓.๑  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป เลขานุการ
สภา/ปลัดเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

(ระหวางเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑)  
ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนอธิบายครับ 

นายประเชิญชัย เจริญครบุรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 



นักวิเคราะหนโยบายและแผน    เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับท่ี ๘ 
พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและรายงานผล เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ ๒ ครั้ง 
ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ซ่ึงบัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม 
๒๕๖๑ ผลการติดตามตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑ เรียบรอย
แลว รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามท่ีจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับ
ทราบทุกทานแลว  

ผลการติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา (ระหวางเดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ป ๒๕๖๑  โครงการตั้งไวในเทศ
บัญญัติจํานวน ๑๗ โครงการ   ผลการดําเนินงานสําเร็จจํานวน ๑๖ โครงการ 
งบประมาณจํานวน ๕,๒๘๔,๔๐๕.๕๘ บาท 

๒. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ป ๒๕๖๑ 
โครงการตั้งไวในเทศบัญญัติจํานวน ๑๙ โครงการ   ผลการดําเนินงานสําเร็จจํานวน ๑๐ 
โครงการ งบประมาณจํานวน ๓๖๐,๓๐๗ บาท 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง ป ๒๕๖๑  โครงการตั้งไวในเทศบัญญัติจํานวน ๒ โครงการ   ผลการดําเนินงาน
สําเร็จจํานวน - โครงการ งบประมาณจํานวน -  บาท 

 

-๕- 
 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา 

นันทนาการ และการทองเท่ียว ป ๒๕๖๑  โครงการตั้งไวในเทศบัญญัติจํานวน ๓๐ 
โครงการ   ผลการดําเนินงานสําเร็จ จํานวน ๒๕ โครงการ งบประมาณจํานวน 
๔,๑๓๓,๖๗๓,๒๒ บาท 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและเสริมสรางพลังชุมชน ป 
๒๕๖๑  โครงการตั้งไวในเทศบัญญัติจํานวน ๖ โครงการ   ผลการดําเนินงานสําเร็จ 
จํานวน ๕  โครงการ งบประมาณจํานวน ๑๒,๓๑๔,๔๓๙ บาท 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข ป ๒๕๖๑  โครงการตั้งไวในเทศ
บัญญัติจํานวน ๑๑ โครงการ   ผลการดําเนินงานสําเร็จ จํานวน ๘ โครงการ งบประมาณ
จํานวน ๑,๒๐๗,๖๙๔ บาท 

๗. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ ป ๒๕๖๑ โครงการ
ตั้งไวในเทศบัญญัติจํานวน ๕๑ โครงการ   ผลการดําเนินงานสําเร็จ จํานวน ๓๐ โครงการ 
งบประมาณจํานวน ๓,๐๒๒,๗๘๙.๒๗ บาท 



๘. ยุทธศาสตรการทองเท่ียวและบริการ ป ๒๕๖๑  โครงการตั้งไวในเทศบัญญัติ
จํานวน ๗ โครงการ   ผลการดําเนินงานสําเร็จ จํานวน ๔ โครงการ งบประมาณจํานวน 
๙๒๖,๘๙๓ บาท 

    รวมโครงการท่ีตั้งไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๖๑  
จํานวน ๑๔๓ โครงการ ดําเนินงานสําเร็จ ๙๘ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๒๕๐,๒๐๑.๐๗ 
บาท คิดเปนรอยละ  ๖๘.๕๓% 

     จึงนําเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ๓.๒  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประธานสภาเทศบาล -  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามมาตรา ๔๘ ทศ วรรคหาและวรรคทาย 

กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ท่ีไดแถลง
ไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป.....และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไว
โดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย และบัดนี้นายกเทศมนตรีจะไดรายงานผลการ
ปฏิบัติงานมีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตอท่ีประชุมสภาก็ขอเชิญ  

นายสิรกิจ  วาปธรรม เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดานรายรับและรายจาย ขอ

เชิญผูอํานวยการกองคลังอธิบายครับ 
นางเมษา  เอมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
ผูอํานวยการกองคลัง  เทศบาล และผูเขารวมประชุมทุกทาน มีรายละเอียดดังนี้ 
  รายไดจัดเก็บเอง 

- หมวดภาษีอากร   
ประมาณการ ๒๑๐,๙๐๐.๐๐ บาท   รับจริง  ๒๖๐,๗๙๖.๔๘.๐๐ บาท 
- หมวดท่ีธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
ประมาณการ  ๔๖๔,๖๐๐.๐๐ บาท รับจริง  ๔๗๒,๙๘๓.๘๐ บาท 
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
ประมาณการ  ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท รับจริง  ๔๕๕,๑๙๕.๙๕  บาท 

 
 
 
-๖- 

 
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
ประมาณการ  ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท รับจริง  ๑๕๓,๙๘๓.๐๐ บาท 
 

 รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- หมวดภาษีจัดสรร 
ประมาณการ  ๒๕,๑๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท  รับจริง  ๒๗,๑๙๖,๓๑๐.๘๓ บาท 
 

 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ประมาณการ  ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รับจริง  ๒๔,๖๐๐,๖๖๓.๐๐ บาท 

 

     รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค 
- เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค ไมไดตั้งรับไว  ๓๘๓,๔๓๔.๙๒  บาท 



    ในปงบประมาณ ๒๕๖๑  ประมาณการ  ๕๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
                   รับจริง  ๕๓,๕๒๓,๓๖๗.๙๘  บาท 

- รายรับ                    ๕๓,๕๒๓,๓๖๗.๙๘  บาท 
- รายจาย          ๔๖, ๓๔๕,๙๙๔.๘๗ บาท 
- รายรับสูงกวาหรือรายจาย  ๗,๑๗๗,๓๗๓.๑๑  บาท เงินสะสมป ๒๕๖๑ 

    จึงนําเสนอมาเพ่ือทราบ ตามนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ๓.๓  การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แกไขเพ่ิมเติม 
ประธานสภาเทศบาล  (ครั้งท่ี ๓)  

 ขอเชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผนอธิบายครับ 
นายประเชิญชัย เจริญครบุรี  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน    เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ในสวนของการแกไขแผนพัฒนาทองถ่ิน  

(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แกไขเพ่ิมเติม (ครั้งท่ี ๓) มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
/ประชาคมระดับตําบล ในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และไดประกาศใชในวันท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และไดมีการแกไขปรับปรุงในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 กอสรางถนน คสล. หมูท่ี ๘ บานจระเขหิน  
 โครงการท่ี ๑  โครงการกอสรางทางเดินเทา คสล. พรอมรางระบายน้ํา คสล. 
จากบานนายเหลือ  ครุฑแกว ถึงบานนางแพง  ปดครบุรี  หมูท่ี ๘  

กอสรางทางเดินเทา คสล. ขนาดกวาง ๑.๑ เมตร (ไมรวมความกวางของราง
ระบายน้ํา) ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พรอมรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง ๐.๒๐ 
เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธ (ตามแบบแปลน
เทศบาล) งบประมาณ ๑๓๗,๕๐๐ บาท  ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถาไมสามารถ
ดําเนินการก็สามารถนําไปดําเนินการในถัดไปตามลําดับ งบประมาณอาจจะแตกตางกัน
ตามราคาวัสดุอุปกรณ 
  
 
 

-๗- 
 

 โครงการกอสรางฝาย ทํานบก้ันน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา 
  โครงการท่ี ๒   โครงการถมสระสาธารณประโยชนพรอมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ
หลังโรงเรียนชุมชนจระเขหิน ซ่ึงอยูในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔  
รวม  ๒ โครงการอยูในยุทธศาสตรท่ี ๑ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
กีฬา นันทนาการ และการทองเท่ียว 
๑. โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอบ (รายหัว) 
๒. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารการศึกษา 
๓. โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล ตานภัยยาเสพติดตําบลจระเขหิน 
๔. โครงการจัดการแขงขันกีฬาวอลเลยบอลตานภัยยาเสพติดตําบลจระเขหิน 
๕. โครงการจัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอตานภัยยาเสพติดตําบลจระเขหิน 
ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรดานพัฒนาสังคมและเสริมสรางพลังชุมชน   



๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ (บทบาทสตรีแมบานกับการพัฒนาชุมชน) 
๒. โครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การจักสาน (ไมกวาดทางมะพราว) 
๓. โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี (หลักสูตรถนอมอาหารแหนมเห็ด แหนมหมู) 
๔. โครงการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 
๕. โครงการประชุมสามัญประจําปสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ยุทธศาสตรท่ี ๖  ยุทธศาสตรพัฒนาดานสาธารณสุข 

๑. โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบาตามพระปณิธานของ ศ.ดร.
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

ยุทธศาสตรท่ี ๗  ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

๑. โครงการประชุมชี้แจงทําความเขาใจเพ่ือสรางทัศนคติและจิตสํานึกท่ีดีในการอยู
รวมกันอยางสมานฉันท ของประชาชนในชุมชน 

รวมแกไขท้ังหมด ๑๔ โครงการ   

สวนของหมูท่ี ๑  ถนนสายประปาเชื่อมทางชลประทานจะทําหนังสือแจงไปทาง

กองชาง เพ่ือดําเนินการสํารวจประมาณการตอไป ครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ๔.๑  การขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประธานสภาเทศบาล ดวยผูบริหารไดยื่นญัตติเพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซ่ึงใน

สวนรายละเอียด ผมจะใหทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงในรายละเอียด ขอเชิญครับ 
นายสิรกิจ  วาปธรรม  เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล การขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 จํานวนงบประมาณท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๕๓๘,๙๐๐ บาท 

 
 
 

-๘- 
 

๑. จากหมวดคาใชสอย  ๑๕๒,๐๐๐ บาท 
ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป การ

จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือเปนคาใชจาย
โครงการสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการสังคมใหแกผูพิการ หรือทุพพลภาพ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน 
๑๕๒,๐๐๐ บาท ใหกับเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือจายใหกับผูมีสิทธิรับเบี้ยความ
พิการปงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่ียังคางจาย แตเนื่องจากเปนการจัดสรรในลักษณะเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ซ่ึงเทศบาลตําบลจระเขหิน จะตองรับเปนรายไดปงบประมาณปจจุบัน 
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ประกอบกับเบี้ยความพิการคางจายเปนรายจายป
เกา จึงไมสามารถเบิกจายจากงบประมาณรายจายปจจุบันได 

เปนการใชจายเงินสะสมในลักษณะสภาเห็นชอบแลวสงใหผูวาราชการ
จังหวัดอนุมัติเพ่ือขอยกเวน เปนการขอใชจายเงินสะสมเพ่ือเบี้ยผูพิการ ท่ีสวนกลาง
โอนใหทางเทศบาล แตเทศบาลจายไมทันในปท่ีผานมาเงินก็จะตกเปนเงินสะสม การ
ท่ีจะจายเบี้ยผูพิการไดตองผานสภาเทศบาลเห็นชอบ และสงเรื่องไปท่ีผูวาราชการ
จังหวัดเพ่ือขออนุมัติจากผูวาถึงจะจายได เงินเบี้ยผูพิการมาท่ีหลังไมสามารถจายได



ทัน ทําใหคางจาย จํานวน ๓๕ ราย เทศบาลตําบลจระเขหินตองเอาเงินสะสมจาย 
จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ บาท  

๒. จากหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ๒ โครงการ  
โครงการท่ี ๑  โครงการทางเดินเทา คสล. กวาง ๑.๑๐ เมตร (ไมรวมความกวางราง) 
ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พรอมกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง 
๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน จากบานนายเหลือ  ครุฑ
แกว ถึงบานนางแพง  ปดครบุรี หมูท่ี ๘ เปนเงิน ๑๓๗,๕๐๐ บาท  
โครงการท่ี ๒  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู รางระบายน้ําฝา คสล. 
ขนาดกวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑๓ เมตร จาก
ถนนทางเขาวัดสวางหนองแวงถึงบานนายกลั้น  เกณฑกระโทก บานไผ  หมูท่ี ๖  
งบประมาณ ๒๔๙,๔๐๐ บาท 
 รวมงบประมาณจายขาดหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท้ัง ๒ โครงการ เปนเงิน 
๓๘๖,๙๐๐ บาท  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม ขอ ๘๙ กําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจ
ใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน   
 ขอใหท่ีประชุมไดพิจารณาในการอนุมัติใหใชจายเงินสะสมครับ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะสอบถามหรือไมครับ   
ประธานสภาเทศบาล เชิญผูอํานวยการกองชางครับ 
 
 

-๙- 
 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
ผูอํานวยการกองชาง    เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน   

 การขอใชจายเงินสะสมหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  ท้ัง ๒ โครงการ   
๑.  โครงการทางเดินเทา คสล. กวาง ๑.๑๐ เมตร (ไมรวมความกวางราง) ยาว 

๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พรอมกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง ๐.๒๐ เมตร 

ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน จากบานนายเหลือ  ครุฑแกว ถึงบานนางแพง  

ปดครบุรี หมูท่ี ๘ เปนเงิน ๑๓๗,๕๐๐ บาท  

ทางเดินเทา คสล. ของหมูท่ี ๘ ตามท่ีจริงทางเดินเทานั้นมีอยูแลว แต ณ ปจจุบัน
ระดับไมไดเพราะชาวบานไดถมดินสูงกวาทางเดินเทา ประมาณ ๓๐-๔๐%  เพ่ือแกไข
ปญหาน้ําทวมขัง การกอสรางโครงการตัวนี้จึงมีความจําเปนท่ีจะตองรื้อทางเทาเดิมออก 
เพ่ือกอสรางรางระบายน้ําเพราะจะสูงกวาทางเดินเทาและจะแกไขปญหาไมได ก็เลยตอง
รื้อทางเดินเทาออกดวยแลวถมดินและเสริมทางเดินเทาใหมในแนวเดิม รื้อทางเดินเทา
ออกกอสรางรางระบายน้ําจากบานนายเหลือ ครุฑแกว ไปจนถึงบานนางแพง ปดครบุรี 
แลวถมดินเททางเดินเทา คสล.ใหมในแนวเดิมแตเพ่ิมระดับเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังครับ 

 ๒.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู รางระบายน้ําฝา คสล. ขนาด
กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑๓ เมตร จากถนนทางเขา



วัดสวางหนองแวงถึงบานนายกลั้น  เกณฑกระโทก บานไผ  หมูท่ี ๖  งบประมาณ 
๒๔๙,๔๐๐ บาท 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   เชิญเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายแสวง  เยยกระโทก  เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
เลขานุการนายกเทศมนตรี ตามท่ีราษฎรบานไผ หมูท่ี ๖  บานนางคะนึง  ไดมารองเรียนวาบริเวณบานพักไมมีราง

ระบายน้ําท่ีจะใชระบายน้ําเสียออกจากครัวเรือน โดยมาแจงกับทางเทศบาลและทาง
เทศบาลไดสงเจาหนาท่ีไปตรวจสอบขอมูลพบวาสภาพปญหาท่ีเทศบาลไดรับการ
รองเรียนมาเปนเหตุผลจําเปนเรงดวน ท่ีจะตองดําเนินการกอสรางรางระบายน้ําเพ่ือแกไข
ปญหาตามวัตถุประสงคตอไป  หลังจากดําเนินการออกไปสํารวจแลวทางกองชางได
ออกแบบและประมาณการราคาตอไป 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   เชิญนายสมพันธ  ยอมกระโทกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมพันธ  ยอมกระโทก  ผมนายสมพันธ  ยอมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เขต ๒  การกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ของหมูท่ี ๖  ขอเสนอวานาจะเพ่ิมความยาว

ออกไปอีกเพ่ือแกปญหาใหกับราษฎรท่ีอาศัยอยูตนทาง จํานวน ๒ หลัง   
ท่ีประชุม  ใหกองชางไปดําเนินการสํารวจเพ่ิม เพ่ือเขาประชุมในครั้งตอไป 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   เชิญทานเลขานุการสภาครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

 
 

-๑๐- 
  
 
นายสิรกิจ  วาปธรรม  เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล การใชจายเงินสะสมเปนอํานาจของสภาท่ีจะพิจารณา ท่ีคณะผูบริหารไดเสนอมาเราจะ

เห็นดวยหรือจะใหไปปรับปรุงและสํารวจใหมก็แลวแตท่ีประชุม การจายขาดในวันนี้มี
ท้ังหมด ๓ โครงการ ท่ีจะใหทานประธานสภาเทศบาลขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมครับ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   เชิญนิติกรครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
นิติกร    เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอชี้แจงเก่ียวกับท่ีดินของหมูท่ี ๘  ท่ีมีการอุทิศ

ท่ีดินใหเปนทางสาธารณะใหสภาเทศบาลไดรับทราบ เพราะท่ีดินบางแปลงมีภาระผูกพัน
เนื่องจากท่ีดินโครงการรางระบายน้ํา หมูท่ี ๘ ท่ีจะมีการดําเนินการจายขาดเงินสะสม
อาจจะตองดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีของเอกชน ชาวบาน จึงจําเปนตองมีการใหประชาชน
อุทิศท่ีดินซ่ึงก็ไดไปดําเนินการใหชาวบานอุทิศหรือวายินยอมใหเทศบาลเขาไปดําเนินการ 
ซ่ึงประกอบไปดวยท่ีดินของนายจรูญ  ปดครบุรี เปนท่ีดินโฉนดเลขท่ี ๑๙๖๑๖ ขนาด
กวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๘ เมตร  ท่ีดินนายละมอม  ฮวบกระโทก โฉนดเลขท่ี ๑๔๘๙๘ 
ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ท่ีดินของนางดาวรุง  ครุฑแกว  เปนท่ีดินโฉนด
เลขท่ี ๑๔๘๙๙ ขนาดกวาง ๐.๕๐ เมตร ยาวตลอดแนว เปนกรรมสิทธิ์รวมกับทางวิลัย
ลักษณ ศิริโฉม มีการลงลายมือชื่อยินยอมอุทิศเรียบรอยแลว ขอชี้แจงเทานี้เพ่ือใหสภา



ไดรับทราบวาประชาชนไดแสดงความประสงคอุทิศท่ีดินดังกลาวใหแกเทศบาลเขาไป
กอสรางรางระบายน้ํา เพ่ือแกปญหาความเดือดรอน 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   ขอสอบถามทางเดินเทา หมูท่ี ๘ จะผารองกลางหรือไมอยางไร 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 
ผูอํานวยการกองชาง    เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอชี้แจงวาสําหรับการกอสรางอันใหมตองผากลาง 

ปริมาณงานเทากัน ขอความเห็นชอบเลยก็ได เอาไวฝงใดฝงหนึ่งหรือผากลาง ก็จะเขาขาง
ละ ๕๕ ซม. หรือจะเอาไวฝงขวา แลวทางเดินเทาฝงซาย  

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   ทุกทานคงจะเขาใจขอใหน้ําไหลผานไปได ขอมติท่ีประชุมวาจะเอา 
ประธานสภาเทศบาล  ดานขางหรือฝากลางทางเดินเทา 
มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง

เปนเอกฉันท ใหเอาไวดานขาง 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานก็คงจะไดรับทราบไปแลวท่ีทาง  
ประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหารไดยื่นญัตติเพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอ

มติท่ีประชุมเปนโครงการเพ่ือท่ีจะใหใชจายเงินสะสม 
หมวดคาใชสอย  ๑๕๒,๐๐๐ บาท   

๑.   เบี้ยผูพิการคางจาย จํานวน ๓๕ ราย เทศบาลตําบลจระเขหินตองเอาเงินสะสมจาย 
จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ บาท 
 
 

-๑๑- 
 
สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหผูบริหารใชจายเงินสะสมป ๒๕๖๒ จํานวน 

๑๕๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเบี้ยผูพิการโปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง
เปนเอกฉันท 

 

  หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  จํานวน ๒ โครงการ   
 ๑.  โครงการทางเดินเทา คสล. กวาง ๑.๑๐ เมตร (ไมรวมความกวางราง) ยาว   ๓๐ 

เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พรอมกอสรางรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกวาง ๐.๒๐ เมตร ลึก

เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย 

(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน จากบานนายเหลือ  ครุฑแกว ถึงบานนางแพง  

ปดครบุรี หมูท่ี ๘ เปนเงิน ๑๓๗,๕๐๐ บาท  

สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหผูบริหารใชจายเงินสะสมป ๒๕๖๒ 

จํานวน ๑๓๗,๕๐๐ บาท  เพ่ือจายโครงการทางเดินเทา คสล. หมูท่ี ๘  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง
เปนเอกฉันท 

 

๒.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู รางระบายน้ําฝา คสล. ขนาด
กวาง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๑๓ เมตร จากถนนทางเขา
วัดสวางหนองแวงถึงบานนายกลั้น  เกกณฑกระโทก บานไผ  หมูท่ี ๖  งบประมาณ 
๒๔๙,๔๐๐ บาท 



สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหผูบริหารใชจายเงินสะสมป ๒๕๖๒ 

จํานวน ๒๔๙,๔๐๐ บาท  เพ่ือจายโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู หมูท่ี ๖ 

โปรดยกมือข้ึน 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   เชิญนายสมพันธ  ยอมกระโทกครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมพันธ  ยอมกระโทก  ผมนายสมพันธ  ยอมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เขต ๒  ขอเสนอใหทางคณะผูบริหารไปทบทวนโครงการนี้ครับ 

มติท่ีประชุม  มติท่ีประชุมสําหรับโครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู หมูท่ี ๖ นั้น
ขอใหคณะผูบริหารไดนําไปทบทวนดําเนินการสํารวจเพ่ือนําเขาสูสภาเทศบาลอีกครั้งใน
การประชุมครั้งตอไป 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   เชิญเชิญทานนายก  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
นายกเทศมนตรี   ตามมติท่ีประชุมผมเห็นดวยกับทางสมาชิกสภาเทศบาลหลายทานแสดงความ 

คิดเห็นและใหความเห็นตางๆ  ผมขอใหทางกองชางดําเนินการไปสํารวจใหมอยากเพ่ิมฝา

รางระบายน้ํา หมู ๖ เพราะถือวาเปนเรื่องเรงดวน และขอนัดประชุมสภาเทศบาลในวันท่ี 

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๓ วัน ขอใหไปดําเนินการสํารวจและประมาณการให

เสร็จครับ 

-๑๒- 
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม  สรุปแลววาโครงการ หมู ๖ ก็ขอใหทบทวนใหม ยังไมขอมติเปนอันวา  
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล สภาเทศบาลไดอนุมัติไปแลว ๒ โครงการ คือเบี้ยผู พิการ จํานวน ๓๕ ราย เปน 

๑๕๒,๐๐๐ บาท  และโครงการทางเดินเทา หมูท่ี ๘ งบประมาณ ๑๓๗,๕๐๐ บาท  สวน

โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. รูปตัวยู หมูท่ี ๖ ใหกองชางไปสํารวจใหมเพ่ือนําเขา

สูการประชุมสภาเทศบาลในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ          มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสิรกิจ  วาปธรรม  เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล ตามท่ีกองสาธารณสุขไดมีหนังสือแจงมาใหคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล 

เปนคณะกรรมการ สปสช. ในระดับทองถ่ิน ซ่ึงหมดวาระไปแลวตองแตงตั้งใหม ภายใน 
๙๐ วัน คณะกรรมการประกอบไปดวย ผูบริหารเปนประธาน ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๒ 
ทาน สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๒ ทาน และในวันนี้จะคัดเลือกคณะกรรมการ ๒ ทาน 
ขอเชิญดําเนินการคัดเลือกครับ เสนอชื่อ ๒ ทานและผูรับรอง  

นายจีระพันธ  หุมกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  เขต ๒  
 ขอเสนอ นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก  เปนคณะกรรมการ สปสช.  คนท่ี ๑ 
 ผูรับรอง  ๑. นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
    ๒. นายนิ่ม  เสริฐกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ          มีทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาล คนท่ี ๑ อีกหรือไม ถาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล  เปนอันวา นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก  เปนคณะกรรมการ สปสช.  คนท่ี ๑ 



 

     ตอไปใหเสนอชื่อ คนท่ี ๒ 
นายประทวน  เลื่อยกระโทก  เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุก 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมนายประทวน  เลื่อยกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  เขต ๒  
 ขอเสนอ นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ   เปนคณะกรรมการ สปสช.  คนท่ี ๒ 
 ผูรับรอง  ๑. นายจีระพันธ  หุมกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
    ๒. นายลําเพียง  ฮวบกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ          มีทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาล คนท่ี ๒ อีกหรือไม ถาไมมี 
ประธานสภาเทศบาล  เปนอันวา นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ   เปนคณะกรรมการ สปสช.  คนท่ี ๒ 
 

    ผลการคัดเลือกสมาชิก เปนคณะกรรมการ สปสช. จํานวน ๒ ทานไดแก 
    คณะกรรมการ สปสช. คนท่ี ๑  นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก   
    คณะกรรมการ สปสช. คนท่ี ๒  นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ    
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม  เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
เลขานุการสภา/ปลัดเทศบาล การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แทนชุด
เดิมท่ีหมดวาระ 

 
 
 

-๑๓- 
 

-  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  

กําหนดใหมีคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลท้ังหมด ๓ คณะประกอบดวย  

ชุดท่ี ๑. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลประกอบดวย 

(๑) นายกเทศมนตรี     ประธานกรรมการ 

(๒) รองนายกเทศมนตรีทุกคน     กรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน ๓ คน กรรมการ 
(๔) ผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกเทศมนตรีคัดเลือก จํานวน ๓ คน กรรมการ 
(๕) ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ท่ีนายกเทศมนตรีคัดเลือก 

จํานวนไมนอยกวา ๓ คน     กรรมการ 
(๖) ผูแทนประชาคมเมืองเทศบาลท่ีประชาคมเทศบาลคัดเลือก 

จํานวนไมนอยกวา ๓ คน แตไมเกิน ๖ คน   กรรมการ 
(๗) ปลัดเทศบาล           กรรมการ/เลขานุการ 

 

ชุดท่ี ๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล 

      มีปลัดเทศบาลเปนประธานกรรมการ  

ชุดท่ี ๓.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน ๓ คน 
(๒) ผูแทนประชาคมเมืองท่ีประชาคมเมืองคัดเลือก จํานวน ๒ คน 
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีนายกเทศมนตรีคัดเลือก จํานวน ๒ คน 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวน ๒ คน 



(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีนายกเทศมนตรีคัดเลือก จํานวน ๒ คน 
และการทําประชาคมเมือง ประกอบดวย 

(๑) ตัวแทนฝายบริหาร ไดแก 
(๑.๑) นายกเทศมนตรี 
(๑.๒) สมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาคัดเลือก จํานวน ๒ คน 

(๒) ตัวแทนฝายประชาคม 
(๑.๑) ผูแทนกรรมการกองทุนหมูบานๆ ละ ๒ คน 
(๑.๒) ผูแทนกรรมการชุมชนๆ ละ ๒ คน 
(๑.๓) ผูนําทางศาสนาท่ีชาวบานศรัทธา 
(๑.๔) ผูทรงคุณวุฒิ (ครู นักปราชญ ชาวบาน) 
(๑.๕) ผูแทนภาคธุรกิจชุมชน 
(๑.๖) ผูแทนกลุมอาชีพตางๆ 
(๑.๗) ผูแทนกลุมแมบาน 
(๑.๘) ผูแทน อสม. 
(๑.๙) เครือขายองคกรชุมชน 
(๑.๑๐) ผูแทนภาครัฐ 
(๑.๑๑) ผูแทนเครือขายการเงินของชุมชน  

-๑๔- 

 

    คณะกรรมการท้ัง ๓ คณะมีวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป  

ท้ัง ๓  ชุด จะตองเลือกตั้งใหม ซ่ึงในสวนของสมาชิกสภาเทศบาลท่ีเปนกรรมการจะตอง

ใหสมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาเทศบาลคัดเลือก ดังนั้นจึงนําเสนอท่ีประชุมไดพิจารณาเพ่ือ

คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการตามระเบียบ จํานวน ๒ ชุด ประกอบดวย  

ชุดท่ี ๑  ไดแกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลมีสมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภาคัดเลือก จํานวน 

๓ คน   

ชุดท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่ี

สภาเทศบาลคัดเลือก จํานวน ๓ คน  

และอีกชุดหนึ่งสําหรับการประชุมชาคมเมือง มีผูแทนฝายสมาชิกสภาเทศบาลท่ีสภา

คัดเลือก จํานวน ๒ คน จึงใหทานประธานสภาไดดําเนินการตอไป 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ตามท่ีเลขานุการสภาเทศบาลไดชี้แจงในการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา 

ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลและคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

 เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบจึงใหสภาเทศบาลไดคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลท่ีสมควรเปน

คณะกรรมการ 

ชุดท่ี ๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคัดเลือกสมาชิก จํานวน ๓ ทาน รวมเปน

กรรมการ จึงขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อ คนท่ี ๑  

นายสมพันธ  ยอมกระโทก เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมนายสมพันธ  ยอมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  

ขอเสนอ นายจีระพันธ  หุมกระโทก เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๑   

ขอผูรับรองดวยครับ 



 ผูรับรองคนท่ี ๑  นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 ผูรับรองคนท่ี ๒  นาประทวน  เลื่อยกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาล คนท่ี ๑ อีกหรือไม ถาไมมีเปนอันวา 

ประธานสภาเทศบาล นายจีระพันธ  หุมกระโทก  ไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๑ 
 

  ตอไปใหเสนอชื่อ คนท่ี ๒  

นางธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ดิฉันนางธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  

ขอเสนอ นายสมพันธ  ยอมกระโทก เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี 

๒  ขอผูรับรองดวยครับ 

 ผูรับรองคนท่ี ๑  นายนิ่ม  เสริฐกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 ผูรับรองคนท่ี ๒  นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

-๑๕- 

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาล คนท่ี ๒ อีกหรือไม ถาไมมีเปนอันวา 

ประธานสภาเทศบาล นายสมพันธ  ยอมกระโทก ไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๒ 
 

  ตอไปใหเสนอชื่อ คนท่ี ๓  

นายจีระพันธ  หุมกระโทก  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  

ขอเสนอ นางธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คน

ท่ี ๓  ขอผูรับรองดวยครับ 

 ผูรับรองคนท่ี ๑  นางบุญเรือน  คุรุกิจกําจร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

 ผูรับรองคนท่ี ๒  นางมณฑิรา  นาถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาล คนท่ี ๓ อีกหรือไม ถาไมมีเปนอันวา 

ประธานสภาเทศบาล นางธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ ไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการ

จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๓ 

 ผลการคัดเลือกสมาชิก เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน ๓ ทาน

ไดแก 

 คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๑  นายจีระพันธ  หุมกระโทก 

    คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๒  นายสมพันธ  ยอมกระโทก 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๓  นางธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 

  ชุดท่ี ๒.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

จํานวน ๓ ทาน รวมเปนกรรมการ จึงขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อ คนท่ี ๑ 

นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร 



สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ดิฉัน นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   

ขอเสนอ นายประทวน  เลื่อยกระโทก เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๑  ขอผูรับรองดวยครับ 

 ผูรับรองคนท่ี ๑  นายม่ัง  แอมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

    ผูรับรองคนท่ี ๒  นายสมพันธ  ยอมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาล คนท่ี ๑ อีกหรือไม ถาไมมีเปนอันวา 

ประธานสภาเทศบาล นายประทวน เลื่อยกระโทก  ไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๑  

  ตอไปใหเสนอชื่อ คนท่ี ๒  

นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ดิฉันนางศิลวัล  ฮวบกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  

 

 

-๑๖- 

 

ขอเสนอ นายนิ่ม  เสริฐกระโทก เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาล คนท่ี ๒  ขอผูรับรองดวยครับ 

 ผูรับรองคนท่ี ๑  นายลําเพียง  ฮวบกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

    ผูรับรองคนท่ี ๒  นายประทวน  เลื่อยกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาล คนท่ี ๒  อีกหรือไม ถาไมมีเปนอันวา 

ประธานสภาเทศบาล นายนิ่ม  เสริฐกระโทก  ไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๒  

  ตอไปใหเสนอชื่อ คนท่ี ๓  

นายประทวน  เลื่อยกระโทก   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมนายประทวน  เลื่อยกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  

ขอเสนอ นายลําเพียง  ฮวบกระโทก  เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๓  ขอผูรับรองดวยครับ 

 ผูรับรองคนท่ี ๑  นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

    ผูรับรองคนท่ี ๒  นายม่ัง  แอมกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาล คนท่ี ๓  อีกหรือไม ถาไมมีเปนอันวา 

ประธานสภาเทศบาล นายลําเพียง  ฮวบกระโทก  ไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คนท่ี ๓  

 ผลการคัดเลือกสมาชิกเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

จํานวน ๓ ทานไดแก 

คนท่ี ๑  นายประทวน  เลื่อยกระโทก   

    คนท่ี ๒  นายนิ่ม  เสริฐกระโทก   

คนท่ี ๓  นายลําเพียง  ฮวบกระโทก    



มติท่ีประชุม   - รับทราบ 

 

และลําดับตอไปตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน ๒ ทาน รวมเปนคณะกรรมการใน

การประชุมจัดทําประชาคมเมือง   

จึงขอใหทานสมาชิกเสนอชื่อ คนท่ี ๑ 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  

ขอเสนอ  นางมณฑิรา  นาถา  เปนคณะกรรมการการทําประชาคมเมือง   

คนท่ี ๑   

ขอผูรับรองดวยครับ 

ผูรับรองคนท่ี ๑  นางบุญเรือน  คุรุกิจกําจร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

 ผูรับรองคนท่ี ๒  นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

 

 

-๑๗- 

 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาล คนท่ี ๑  อีกหรือไม ถาไมมีเปนอันวา 

ประธานสภาเทศบาล นางมณฑิรา  นาถา  ไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการในการประชุม

จัดทําประชาคมเมือง คนท่ี ๑   

ตอไปใหเสนอชื่อ คนท่ี ๒  

นายลําเพียง  ฮวบระโทก  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมนายลําเพียง  ฮวบกระโทก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   

         ขอเสนอ นางบุญเรือน คุรุกิจกําจร เปนคณะกรรมการการทําประชาคมเมือง คนท่ี ๒  

ขอผูรับรองดวยครับ 

 ผูรับรองคนท่ี ๑  นายม่ัง  แอมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

    ผูรับรองคนท่ี ๒  นายสมพันธ  ยอมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีทานใดจะเสนอสมาชิกสภาเทศบาล คนท่ี ๒  อีกหรือไม ถาไมมีเปนอันวา 

ประธานสภาเทศบาล นางบุญเรือน  คุรุกิจกําจร  ไดรับการคัดเลือกจากสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการในการ

ประชุมจัดทําประชาคมเมือง คนท่ี ๒   

     ผลการคัดเลือกสมาชิกเปนคณะกรรมการในการประชุมจัดทําประชาคมเมือง 

จํานวน ๒ ทานไดแก 

    คนท่ี ๑  นางมณฑิรา  นาถา   

    คนท่ี ๒  นางบุญเรือน  คุรุกิจกําจร 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ -  มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญนิติกรครับ 
นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ   เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี ทานสมาชิกสภา 



นิติกร    เทศบาลและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ขอนําเรียนเก่ียวกับ ITA หรือโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสของ ปปช. ซ่ึงไดมีโครงการประเมินใหทางเจาหนาท่ีของ
เทศบาลรวมถึงผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงเปนผูมีสวนไดสวนเสียภายใน เขาไปใน
ระบบรวมทําแบบประเมินภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และฝากประชาสัมพันธ
ถึงราษฎรเขาไปทําแบบสํารวจผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกป พ.ศ.๒๕๖๑ และจะให
เจาหนาท่ีของเทศบาลชวยอํานวยความสะดวกใหครับ 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ -  มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ นายสมพันธ  ยอมกระโทก ครับ 
นายสมพันธ  ยอมกระโทก เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมนายสมพันธ  ยอมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  

 

 

 

 

-๑๘- 
 

 ขอเสนอแนะในการทํางาน การออกไปสํารวจโครงการตางๆ อยากจะใหกองชางประสาน
กับทางสมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนท่ีนั้นๆ  เพ่ือจะไดออกสํารวจพ้ืนท่ีดวยกัน เพราะสมาชิก
สภาเทศบาลนั้นเปนตัวแทนของประชาชนท่ีเลือกเขามาเพ่ือจะไดทราบขอมูลตางๆ  จะได
บอกเลากับชาวบานตอไป  

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 

นายชัยนิคม  ปดชา   อยากขอบคุณทุกทานท่ีชวยทํางาน ดูในพ้ืนท่ีของทานวามีความนายกเทศมนตรี 
  เดือดรอนอยางไรและชวยเสนอแนะมายังเทศบาลครับ  

ฝากแตละกองชวยดูแลพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติงาน ทํางานตองมีแบบ
แผนเปนรายวัน รายสัปดาห ใหการทํางานใหเกิดความคลองตัว และเกิดความ
กระตือรือรนในการทํางาน การประสานงานการติดตอใหรับโทรศัพท อยากใหทางทาน
ปลัดเทศบาลชวยติดตามครับ 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ แจงใหสมาชิกสภาเทศบาลรวมการเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมเจาคุณพระ 
ประธานสภาเทศบาล มงคลวรการ ในวันท่ี ๓๐ พ.ย. นี้   

และนัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. การแตงกายเครื่องแบบสีกากี  โดยไมตองออก

หนังสือ ถือวานัดในท่ีประชุมเรียบรอย 

มติท่ีประชุม   - รับทราบ 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ -  มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  -  ปดประชุมเวลา  ๑๔.๓๕  น. 
 
 
 

    (ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม 



        (นายสิรกิจ  วาปธรรม) 
                  เลขานุการสภาเทศบาล/ปลัดเทศบาล 
 
 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลวมีมติรับรอง
รายงานการประชุมเปนเอกฉันท   เม่ือวันท่ี............. เดือน....................................... พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
    (ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
      (นางอรุณ   ทรงบันดิษฐ) 
   

    (ลงชื่อ)            กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก) 
 

    (ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม 
        (นางมณฑิรา  นาถา) 
 

-๑๙- 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน    มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว 
เม่ือวันท่ี................เดือน........................................พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
    (ลงชื่อ)            
       (นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑ 

วันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

..................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี  ๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑  

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    ตามสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ประจําป ๒๕๖๑   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑  เม่ือวันท่ี ๒๑  กันยายน ๒๕๖๑ ท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการตรวจรายงาน

การประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี ๒๘  กันยายน ๒๕๖๑ พรอมไดลง
ลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว   
      ดังนั้นจึงเสนอมายังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณา แกไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมขอความใด ขอใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือการรับรองรายงานการประชุมตอไป   

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
                               ....................................................................................................................... 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.๑  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ระหวางเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๑)  



 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับท่ี ๘ พ.ศ.๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และขอ ๑๔  
ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
รายงานผล เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี 
เปดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด 
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ ๒ ครั้ง ภายใน 
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 ซ่ึงบัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดดําเนิน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ผลการติดตามตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๖๑ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑  
เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามท่ีจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับ
ทราบทุกทานแลว 
 
 
 
 

-๒- 
 
 จึงนําเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
....................................................................................................................... 

                               ....................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 

๓.๒  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามมาตรา ๔๘ ทศ วรรคหาและวรรคทาย 

กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
   ท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป.....และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให 
   ประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย 
    จึงนําเสนอมาเพ่ือทราบ ดังนี้ 

....................................................................................................................... 
                               ....................................................................................................................... 
มตท่ีิประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ การขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
-  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป การจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนท่ัวไปเพ่ือเปนคาใชจายโครงการสนับสนุน
การเสริมสรางสวัสดิการสังคมใหแกผูพิการ หรือทุพพลภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๑๕๒,๐๐๐ บาท ใหกับเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือ
จายใหกับผูมีสิทธิรับเบี้ยความพิการปงบประมาณ ๒๕๕๙ ท่ียังคางจาย แตเนื่องจากเปนการ
จัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป ซ่ึงเทศบาลตําบลจระเขหิน จะตองรับเปนรายไดปงบประมาณ



ปจจุบัน ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ประกอบกับเบี้ยความพิการคางจายเปนรายจายปเกา จึง
ไมสามารถเบิกจายจากงบประมาณรายจายปจจุบันได 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๘๙ กําหนดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจใชจายเงินสะสมไดโดยไดรับอนุมัติจากสภา

ทองถ่ิน   

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 

 

......................................... 
 
 

 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ครั้งท่ี ๑ /๒๕๖๐ 
วันท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  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 
นางเพชรา  มักขุนทด 

ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
รองประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
เลขานุการสภาเทศบาล 

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

 

ผูเขารวมประชุม 



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

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

 
๑๔ 

นายชัยนิคม   ปดชา 
นายวีระพันธ  สุดเต 
นางศรีไพร  หอกระโทก 
นายประสงค   เสริฐกระโทก 
นายแสวง  เยยกระโทก 
นายสิรกิจ  วาปธรรม 
นางเพชรา  มักขุนทด 
นางเมษา  เอมกระโทก 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 
นางสาวภัทริญา  สุขพรอม 
พ.จ.อ.วีระพล  ยิ้มกระโทก 
นายวีระยุทธ  พระสุวรรณ 
นางสาวจารุวรรณ  หวานพรอม 
 
นางสาวศรินทรญา  หัสสะครบุรี 

นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
รองปลัดเทศบาล 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาฝายอํานวยการ 
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
เจาพนักงานธุรการ (รักษาการ ผอ.กอง
การศึกษา 
นักวิชาการพัสดุ 

ชัยนิคม   ปดชา 
วีระพันธ  สุดเต 
ศรีไพร  หอกระโทก 
ประสงค   เสริฐกระโทก 
แสวง  เยยกระโทก 
สิรกิจ  วาปธรรม 
เพชรา  มักขุนทด 
เมษา  เอมกระโทก 
เอกชัย  ศรีนิลรัตน 
ภัทริญา  สุขพรอม 
- 
วีระยุทธ  พระสุวรรณ 
- 
 
ศรินทรญา  หัสสะครบุรี 

-๒– 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น.  

  เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให  เลขานุการสภา

เทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากลาวไหว

พระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหินไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัย

สามัญ สมัยท่ี ๔  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ประจําป  ๒๕๖๐  ซ่ึงกําหนดไวตั้งแตวันท่ี ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  เปนตนไปมีกําหนด 

๓๐ วันจนถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจํานวน ๑๑ ทาน ลากิจ ๑ ทาน สมาชิก

สภาเทศบาลมาประชุมเกินก่ึงหนึ่งถือวาครบองคประชุม จึงขอเชิญทานประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาตาม

ระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เรียนทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูบริหารทุกทาน วันนี้เปนการ 
ประธานสภาเทศบาล ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ ประจําป ๒๕๖๐ ซ่ึงถือวาเปน

สมัยสุดทายของปนี้ สําหรับรายละเอียดในสวนของการประชุมวันนี้ทางเลขานุการสภา
เทศบาลไดจัดสงเอกสาร และรายละเอียดใหกับทานสมาชิกไปไดอานไดรับทราบหลายวัน
แลว กอนท่ีจะเขาสูในระเบียบวาระตางๆ มีสมาชิกสภาเทศบาลรวมท้ังผูบริหารและ
ขาราชการมีเรื่องใดท่ีจะแจงใหทราบ ก็เชิญในระเบียบวาระนี้นะครับ ซ่ึงผมเองก็มีเรื่องท่ี
จะแจงใหท่ีประชุมทราบ ๒-๓ เรื่องดังนี้ 

  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๑ ทาน อีก ๑ ทาน คือ ส.ท.ธัณนรัตน  
กิตติรัชตทิวงษ  ไดขอลากิจติดภารกิจไปในตัวจังหวัดนครราชสีมาเก่ียวกับงานสตรี
แมบาน จึงขอลากิจครับ เรื่องแจงใหทราบเรื่องแรก ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาล 
ทานผูบริหารเทศบาล พนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลทุกคนท่ีไดชวยงานแสดงมุฑิตาจิต
สักการะและฉลองพัดยศ ชั้นสามัญ (ส.ย.) พระสุขุมธรรมวาที เจาอาวาสวัดจระเขหิน เจา
คณะอําเภอครบุรี บัดนี้การจัดงานดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยดี จึงขอขอบคุณทุกทานท่ีได
รวมแรงรวมใจ ชวยกันทํางานจนแลวเสร็จ 



  เชิญทานรองวีระพันธ  สุดเต  ครับ  
นายวีระพันธ  สุดเต         เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี และทานสมาชิก 
รองนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลท่ีเคารพทุกทาน มีเรื่องท่ีจะแจงใหทราบ คือเม่ือวันท่ี ๒๒-๒๓-๒๔  

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ท่ีผานมา ผมกับงานสาธารณสุขไดมีโอกาสไปอบรมการแพทยฉุกเฉิน
ท่ีจังหวัดสระแกว เก่ียวกับการใหความชวยเหลือแกประชาชนกรณีการขอความชวยเหลือ
และการบริการ EMS ซ่ึงจากการไปฝกอบรมในครั้งนี้ ไดรับความรูมากมาย ท่ีจะตอง
นํามาปรับใชกับการใหบริการรถ EMS ของเทศบาลเรา มีการจัดประกวดแขงขันดานการ
พัฒนาทักษะและศักยภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ไปเห็นมาแลวในสวนการ
ใหบริการของเราก็คงตองฝกฝนอีกมากมาย ในการเพ่ิมศักยภาพของเจาหนาท่ีและ
ผูปฏิบัติงานซ่ึงของเราท่ีวาดีแลวยังตองพัฒนาไปอีกมาก ท้ังการบริการท้ังเครื่องมือ 
อุปกรณตางๆ มีความทันสมัยและรวดเร็วไดตามมาตรฐานสากลตอไป  จึงแจงใหทราบ
ครับ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทานปลัดเทศบาล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

-๓- 
 
นายสิรกิจ  วาปธรรม         เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี และทานสมาชิก 
ปลัดเทศบาล สภาเทศบาลท่ีเคารพทุกทาน ดวยในวันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลจระเขหิน และเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอครบุรี ท้ัง ๑๕ 
แหง จะดําเนินการจัดการแขงขันการประกวดทักษะทางวิชาการของเด็กนักเรียนศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยเทศบาลตําบลจระเขหินไดรับเกียรติเปนเจาภาพในการจัดการแขงขัน
ท่ีเทศบาลเรา ซ่ึงจะเปนการแขงขันทักษะทางวิชาการเปนการพัฒนาการของเด็กท้ัง ๔ 
ดาน คือ รางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา กิจกรรมท่ีจะแขงขันมีดวยกันท้ังหมด ๗ 
ฐาน เปนการแขงขันของนักเรียนศูนยเด็กเล็กท้ังหมด อปท.ในเขตอําเภอครบุรี อายุไม
เกิน ๕ ป กิจกรรมมีท้ังหมด ๗ ฐาน ประกอบดวย กิจกรรมท่ี ๑ ทายซิเสียงอะไร  
กิจกรรมท่ี ๒  เตนประกอบเพลง  กิจกรรมท่ี ๓  ตอตัวตอเสริมทักษะ  กิจกรรมท่ี ๔  
การระบายสี  กิจกรรมท่ี ๕  การฉีกปะติดภาพ  กิจกรรมท่ี ๖  การปนดินน้ํามัน  
กิจกรรมท่ี ๗  การไหว  และการจัดนิทรรศการผลงานของครูเปนการแลกเปลี่ยน และ
การแสดงศักยภาพของแตละศูนย  ซ่ึงนับวาเปนโอกาสอันดีท่ีจะเปนการพัฒนาเด็ก
นักเรียนศูนยใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

  จึงแจงใหทานสมาชิกทราบในเบื้องตนกอน 
  อีกเรื่องท่ีจะแจงใหทราบเก่ียวกับความเจริญกาวหนาของครูศูนยเด็กเล็ก ซ่ึง

สามารถท่ีจะปรับจากครูเปนครูชํานาญการได ตามคุณสมบัติท่ีกําหนด เปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด ในสวนของครูเด็กศูนย ซ่ึงศูนยเราครู ๓ คน ไดรับเงินเดือนอุดหนุน
จากกรมฯ ท้ัง ๓ คน หากมีคุณสมบัติครบถวนก็สามารถ ปรับไดเปนไปตามมาตรฐานท่ี
กําหนด  สิ่งท่ีจะไดรับเพ่ิมคือ เงินวิทยะฐานะ เงินประจําตําแหนง จึงแจงใหทราบตามนี้
ครับ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทานนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
นายกเทศมนตรี วันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ จะมีการแขงขันกีฬานักเรียนกลุมลํามูลบน ท่ีโรงเรียนชุมชน

จระเขหิน จึงขอเชิญทุกทานไดไปรวมในพิธีเปดการแขงขัน ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ 
โรงเรียนชุมชนจระเขหินครับ  



มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๐  
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   ตามสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ประจําป ๒๕๖๐   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๗  กันยายน ๒๕๖๐ ท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการตรวจ

รายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
พรอมไดลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว   

ดังนั้นจึงเสนอมายังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณา แกไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมขอความใด ขอใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือการรับรองรายงานการประชุม
ตอไป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๔- 
 
 

            มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไขหรือไมครับ ถาไมมีขอมติท่ีประชุม  
 ทานใด  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  

๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ขอใหยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑ เสียง

เปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องเพ่ือทราบ   
๓.๑  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ระหวางเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๐) 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางเพชรา  มักขุนทด  ๓.๑  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําป เลขานุการ
สภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

(ระหวางเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๐)  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับท่ี ๘ พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔  
ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและรายงานผล เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ ๒ ครั้ง ภายในเดือน
เมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

ซ่ึงบัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม 



๒๕๖๐ ผลการติดตามตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๐ เรียบรอย
แลว รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามท่ีจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับ
ทราบทุกทานแลว  

ผลการติดตามผลดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓ สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด
นครราชสีมา (ระหวางเดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๐) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ป ๒๕๖๐ โครงการเปาหมาย 
๑๐๗   ผลการดําเนินงาน ๑๒  

๒. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ป ๒๕๖๐ 
โครงการเปาหมาย ๑๐๗   ผลการดําเนินงาน ๑๒  

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง ป ๒๕๖๐ โครงการเปาหมาย ๑๔   ผลการดําเนินงาน – 

 
 

-๕- 
 
 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา 
นันทนาการ และการทองเท่ียว ป ๒๕๖๐ โครงการเปาหมาย ๔๐   ผลการดําเนินงาน 
๒๗ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและเสริมสรางพลังชุมชน ป 
๒๕๖๐ โครงการเปาหมาย ๑๕   ผลการดําเนินงาน ๕ 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข ป ๒๕๖๐ โครงการเปาหมาย ๒๐ ผล
การดําเนินงาน ๕ 

๗. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ ป ๒๕๖๐ โครงการ
เปาหมาย ๒๐  ผลการดําเนินงาน ๕ 

๘. ยุทธศาสตรพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงาน
ทดแทน  ป ๒๕๖๐ โครงการเปาหมาย ๑๐  ผลการดําเนินงาน ๒  

 

    รวมโครงการตามเปาของป ๒๕๖๐ จํานวน ๑๕๐ โครงการ ดําเนินการ ๖๗  
    โครงการคิดเปนรอยละ  ๔๔.๖๗% 
     จึงนําเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ๓.๒  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประธานสภาเทศบาล -  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามมาตรา ๔๘ ทศ วรรคหาและวรรคทาย 

กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ท่ีไดแถลง
ไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป.....และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานใหประกาศไว
โดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย และบัดนี้นายกเทศมนตรีจะไดรายงานผลการ
ปฏิบัติงานมีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตอท่ีประชุมสภาก็ขอเชิญ  

นายสิรกิจ  วาปธรรม เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน   
ปลัดเทศบาล รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดานรายรับและรายจาย มี

รายละเอียดดังนี้ 
  รายไดจัดเก็บเอง 

- หมวดภาษีอากร   



ประมาณการ ๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท   รับจริง  ๒๒๗,๕๗๖.๐๙ บาท 
- หมวดท่ีธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต 
ประมาณการ  ๓๒๗,๗๐๐.๐๐ บาท รับจริง  ๑,๒๙๑,๘๔๕.๕๐ บาท 
- หมวดรายไดจากทรัพยสิน 
ประมาณการ  ๕๕๐,๘๐๐.๐๐ บาท รับจริง  ๔๓๗,๐๘๓.๗๔  บาท 
- หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 
ประมาณการ  ๑๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท รับจริง  ๒๐๑,๐๘๔.๐๐ บาท 
 รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- หมวดภาษีจัดสรร 
ประมาณการ  ๒๓,๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท  รับจริง  ๒๕,๘๗๐,๙๗๖.๑๙ บาท 
 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ประมาณการ  ๕๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท รับจริง  ๕๒,๐๙๖,๒๒๓.๕๒ บาท 

-๖- 
 
 

     รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค 
- เงินอุดหนุนท่ัวไประบุวัตถุประสงค ไมไดตั้งรับไว  ๓๘๒,๑๒๙.๗๖ บาท 

    ในปงบประมาณ ๒๕๖๐  ประมาณการ  ๕๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
                 รับจริง  ๕๒,๔๗๘,๓๕๓.๒๔  บาท 

- รายรับ                    ๕๒,๔๗๘,๓๕๓.๒๔  บาท 
- รายจาย          ๔๔,๘๒๔,๘๙๐.๕๙  บาท 
- รายรับสูงกวาหรือ(ต่ํากวา)รายจาย  ๗,๖๕๓,๔๖๒.๖๕  บาท เงินสะสมป ๒๕๖๐    

    จึงนําเสนอมาเพ่ือทราบ ตามนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย) 
มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ๔.๑  การขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประธานสภาเทศบาล ดวยผูบริหารไดยื่นญัตติเพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซ่ึงใน

สวนรายละเอียด ผมจะใหทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงในรายละเอียด ขอเชิญครับ 
นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
นายกเทศมนตรี การขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

โครงการท่ีจะขอจายขาดเงินสะสม มีจํานวน ๑ โครงการ ไดแก 
๑. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานสาย

คลองโบสถ หมูท่ี ๖ บานไผ วางทอ คสล. มอก.ชั้น ๓ เสนผาศูนยกลาง ๐.๘๐ เมตร 
จํานวน ๔ ทอน และวางทอ คสล. มอก.ชั้น ๓ เสนผาศูนยกลาง ๑.๐๐ เมตร จํานวน 
๕๓ ทอน พรอมบอพักน้ําจํานวน ๔ บอ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน 
๑ ปาย (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ ๒๗๗,๐๐๐ บาท 

 ขอเทาความโครงการนี้เดิมเปนโครงการท่ีไดขออนุมัติสภาไวแลวโดยการขอ
อนุมัติจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 จะขอเปลี่ยนจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มาเปนเงิน
สะสม ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในรายละเอียดจะใหทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงเพ่ิมเติม 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทานปลัดเทศบาล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 



นายสิรกิจ  วาปธรรม         เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี และทานสมาชิก 
ปลัดเทศบาล สภาเทศบาลท่ีเคารพทุกทาน โครงการท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอขออนุมัติจายขาดเงิน

สะสมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนโครงการท่ีเคยนําเขาสูสภาเทศบาลเพ่ือขอความ
เห็นชอบ ในการขออนุมัติจายขาดจากเงินทุนสํารองเงินสะสม ป พ.ศ.๒๕๖๐ สมัยประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ท่ี
ทางเทศบาลไดจัดสงเรื่องใหทางจังหวัด เพ่ือการอนุมัติใหใชเงินทุนสํารองเงินสะสม และ
ทางจังหวัดแจงมาใหจัดสงรายละเอียดเหตุผลความจําเปนเพ่ิมเติมในการขอใชเงินทุน
สํารองเงินสะสม ซ่ึงก็ไดดําเนินการจัดสงใหแลว แตยังไมไดรับหนังสือแจงการอนุมัติจาก
จังหวัดแตอยางใด จึงจําเปนท่ีตองดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนท่ีปลอยท้ิงไว 

-๗- 
 
มานาน พอดีเทศบาลมีเงินสะสมในป ๒๕๖๑ ซ่ึงไดรับแจงจากทางกองคลังเก่ียวกับเงิน
สะสม มีรายละเอียดดังนี้ 

 ๑.  ขอมูลเงินสะสม/สํารองรายจายท่ีจําเปน ณ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 -  เงินสะสมท่ีนํามาใชได ณ ปจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมท่ีตองสง

ฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แลว     ๑๘,๑๑๘,๘๑๘.๖๒ บาท 
 -  สํารองจายเงินสะสมท่ีมีภาระผูกพันแลวแตยังไมไดจายแตยังไมไดดําเนินการหรืออยู

ระหวางดําเนินการและยังไมไดเบิกจาย ไมมี 
 -  คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชได ณ ปจจุบัน ๑๘,๑๑๘,๘๑๘.๖๒ บาท 
 -  สํารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)    ๔,๑๙๔,๗๒๐.๐๐ บาท 
 -  สํารองจายกรณียังไมไดรับจัดสรรเงินอุดหนุน-เงินเดือน คาตอบแทนครูผูดูแลเด็ก

ประมาณ ๓ เดือน และอ่ืนๆ เชน เบี้ยผูสูงอายุคนพิการ ประมาณ ๒ เดือน  
จํานวน  ๗๕,๓๐๐.๐๐ บาท 

 -  เงินสะสมคงเหลือ      จํานวน ๑๓,๘๔๘,๗๙๘.๖๒ บาท 
 -  สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐% ของเงินสะสมคงเหลือ      

จํานวน  ๑,๓๘๔,๘๗๙.๘๖  บาท 
 -  คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชจายได   จํานวน ๑๒,๔๖๓,๙๑๘.๗๖ บาท 
 ๒. ปจจุบันเทศบาลมีทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน  

๑๒,๐๗๗,๑๘๗.๑๐ บาท  
การขอใชเงินสะสมมีหลักเกณฑท่ีจําเปน ๓ หลักคือ 
๑.  จําเปนเรงดวน 
๒.  เปนเรื่องบริการสาธารณะ 
๓.  เปนไปเพ่ือประโยชนตอประชาชน 
จึงแจงใหทราบตามนี้ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  มีสมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมในรายละเอียด แตเรื่องนี้ก็ไดพิจารณาให 
ประธานสภาเทศบาล ความเห็นชอบไปแลว ผูบริหารจะขออนุมัติเงินท่ีจะนํามาจาย จากเงินทุนสํารองเงินสะสม 

ป ๒๕๖๐ ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาและโดยอนุมัติของผูวาราชการจังหวัด เปลี่ยนมา
ใชเงินสะสมของเทศบาลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาให
ความเห็นชอบ 
 หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหผูบริหารใชเงินสะสม ปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ จํานวน ๒๗๗,๐๐๐ บาท เพ่ือดําเนินการตาม 
โครงการกอสรางวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานสายคลอง
โบสถ หมูท่ี ๖ บานไผ วางทอ คสล. มอก.ชั้น ๓ เสนผาศูนยกลาง ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๔ 



ทอน และวางทอ คสล. มอก.ชั้น ๓ เสนผาศูนยกลาง ๑.๐๐ เมตร จํานวน ๕๓ ทอน 
พรอมบอพักน้ําจํานวน ๔ บอ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตาม
แบบแปลนของเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ ๒๗๗,๐๐๐ บาท  โปรดยกมือข้ึน   

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑ เสียง
เปนเอกฉันท 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ ๔.๒  การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน  เรื่อง การลดหยอน 
ประธานสภาเทศบาล  ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ………….    
 

-๘- 
 

  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรี ไดชี้แจงหรือจะใหปลัดเทศบาลดําเนินการ 
    ชี้แจง เชิญครับ 
นายสิรกิจ  วาปธรรม         เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี และทานสมาชิก 
ปลัดเทศบาล สภาเทศบาลท่ีเคารพทุกทาน  เนื่องดวยกองคลังงานพัฒนาจัดเก็บรายได โดย

นายกเทศมนตรีไดนําเสนอรางเทศบัญญัติตําบลจระเขหิน เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุง
ทองท่ี พ.ศ........... เพ่ือใหสภาไดพิจารณาใหความเห็นชอบมีรายละเอียดดังนี้ 

   รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน 
      เรื่อง  การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.......... 
 หลักการ 
  เพ่ือใหมีการกําหนดการลดหยอนเนื้อท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีของ

เจาของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูในจังหวัดเดียวกัน และใชท่ีดินเปนท่ีอยูอาศัย
ของตน เปนท่ีเลี้ยงสัตวของตนหรือประกอบกสิกรรมของตน เพ่ือประโยชนในการสํารวจ
และความชัดเจนในการยื่นแบบแสดงรายการและประเมินของเจาพนักงานประเมิน และ
เปนประโยชนตอเทศบาลตําบลจระเขหิน 

 เหตุผล 
  โดย พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ๒๕๐๘ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ.๒๕๔๓ ไดกําหนดเกณฑ การลดหยอนเนื้อท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุงทองท่ีในกรณี
ในเขตเทศบาล ใหลดหยอนไดไมเกินหนึ่งไร แตจะนอยกวาสองรอยตารางวาไมได ท้ังนี้
ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติ 

  ดังนั้น เพ่ือเปนการกําหนดพ้ืนท่ีในการลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเทศบาล
ตําบลจระเขหิน ใหมีความชัดเจน เทศบาลตําบลจระเขหิน จึงอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๒(๒) แหงภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเข
หิน เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ...........เพ่ือบังคับใชในเทศบาลตําบลจระเข
หิน ตอไป 

    -  มีรายละเอียดดังนี้ 
         ราง 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน 
      เรื่อง  การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.......... 

…………………….. 
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน วาดวยการ

ลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี บังคับใชในเขตเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ 



อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติภาษี
บํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลจระเขหิน โดยความเห็นชอบของ
สภาเทศบาลตําบลจระเขหิน และโดยความเห็นเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหินนี้ไว ดังตอไปนี้ 

 
-๙- 

 

ขอ ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน เรื่อง การ
ลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.........” 

ขอ ๒  เทศบัญญัตินี้  ใหใชบังคับ ตั้งแตวันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ 
สํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหินแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตรา
ไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ไหใชเทศบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
 “บุคคลธรรมดา” หมายความวา บุคคลตามความแหงประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย และใหหมายความรวมถึงคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล 
 “เจาของท่ีดิน” หมายความวา บุคคลหรือคณะบุคคลไมวาจะเปนบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล ซ่ึงมีกรรมสิทธิ์ท่ีดินหรือครอบครองอยูในท่ีดินท่ีไมเปนกรรมสิทธิ์
ของเอกชน 

 “ท่ีดิน” หมายความวา พ้ืนท่ีดินและใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีเปน
ภูเขาหรือท่ีมีน้ําดวย 

 “ท่ีอยูอาศัย” หมายความวา บานเรือน ตึก กระทอม หรือสิ่งปลูกสราง
อยางอ่ืน ท่ีมีประโยชนใชสอยตามปกติเพ่ือการอยูอาศัยซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนในการ
ประกอบการคาของเจาของท่ีดิน 

 “ท่ีเลี้ยงสัตว” หมายความวา พ้ืนท่ีซ่ึงใชประโยชนในการเลี้ยงสัตวท่ีเปน
ประโยชนในการประกอบอาชีพหรือยังชีพของเจาของท่ีดิน ไมวาจะเปนสัตวปก แมลง 
สัตวบก หรือสัตวน้ํา หรือสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําใดๆ ก็ตาม โดยการเลี้ยงสัตวในท่ีดินดังกลาว 
อาจเปนสถานท่ีใหอาหารหรือแหลงอาหารสัตว หรือแหลงพักนอนของสัตว หลายกรณี
ประกอบกันได 

 “ ท่ีประกอบกสิกรรม” หมายความวา พ้ืนท่ีใชประโยชนในการ
เพาะปลูกพืชผลท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพ หรือยังชีพ โดยอาจเปนพืชลมลุก 
พืชยืนตน หรือพืชน้ําใดๆ ก็ตามของเจาของท่ีดิน 

ขอ ๕  ใหบุคคลธรรมดา ซ่ึงเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูใน
เขตเทศบาลตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และใชท่ีดินนั้นเปนท่ีอยู
อาศัยของตน เปนท่ีเลี้ยงสัตวของตนหรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสีย
ภาษีบํารุงทองท่ีไดเปนจํานวนสองรอยตารางวา 

ท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสราง และใชสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชา ไมไดรับ
การลดหยอนสําหรับสวนของท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสรางท่ีใชเปนสถานการคาหรือใหเชานั้น 

ขอ ๖  ใหนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน เปนผูรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศ
บัญญัตินี้ 



จึงนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาตอไป 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ตามรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน เรื่อง การลดหยอนภาษีประธานสภา
เทศบาล  บํารุงทองท่ี พ.ศ.......  ท่ีนายกเทศมนตรีไดยื่นญัตติเสนอ เพ่ือตราเปนเทศบัญญัติ 

นั้น ขอลดหยอนจํานวน ๒ งาน ใหกับประชาชนผูเสียภาษีบํารุงทองท่ี  
มีกรรมการทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมใหรายละเอียดหรือไม เชิญนิติกร 

-๑๐- 
 
 

นายณรงคฤทธิ์  คําพันธ  เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหินทุกทาน นิติกร 
    เหตุผลท่ีไดเสนอรางเทศบัญญัตินี้ข้ึนมา เพ่ือใหสภาเทศบาลใหความ 

เห็นชอบโดยเปนไปตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ และแกไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๓  พ.ศ.๒๕๔๓ ไดกําหนดเกณฑการลดหยอนเนื้อท่ีดินท่ีไมตองเสียภาษีบํารุง
ทองท่ี ในกรณีในเขตเทศบาลใหลดหยอนไดไมเกิน ๑ ไร แตจะนอยกวา ๒๐๐ ตารางวา
ไมได ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในเทศบัญญัติ 

เพ่ือใหสามารถมีกฎหมายใชบังคับในเขตเทศบาล งานจัดเก็บรายได กองคลังจึง
เสนอเทศบัญญัติฉบับนี้ ขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาล เพ่ือประโยชนกับทางเทศบาล 
จึงออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ........ 
ใหลดหยอนในเขตเทศบาลได รายละไมเกิน ๒๐๐ ตารางวา  

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ               สมาชิกคงจะเขาใจแลว ตอไปผมจะขอมติ สมาชิกสภาเทศบาลทานใดให 
ประธานสภาเทศบาล               ความเห็นชอบในรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน เรื่อง การลดหยอนภาษี 
                      บํารุงทองท่ี พ.ศ. ......ในวาระท่ี  ๑  ข้ันรับหลักการ โปรดยกมือข้ึน 
มติท่ีประชุม  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑ 

เสียงเปนเอกฉันท  
- เม่ือท่ีประชุมมีมติรับรางรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน เรื่อง การ

ลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ......(ในวาระท่ี  ๑  ข้ันรับหลักการ) แลวผมขอหยุดพักการ
ประชุม เพ่ือรับประทานอาหารกลางวัน และจะประชุมใหมในเวลา ๑๓.๐๐ น.  

- พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ น. 
- เริ่มประชุมใหมในเวลา ๑๓.๐๐ น. 

- สมาชิกสภาเทศบาลเขาประชุม จํานวน ๑๑ ทาน  
ประธานสภาเทศบาล จึงเริ่มประชุมตอในเวลา ๑๓.๑๐ น.  

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน เรื่อง การลดหยอน 
ประธานสภาเทศบาล  ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ......(ในวาระท่ี  ๑  ข้ันรับหลักการ)  

เสนอโดยนายกเทศมนตรี เม่ือท่ีประชุมไดมีมติรับหลักการในวาระท่ี ๑ แลว 
ตอไปจะเปนการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือการพิจารณารางในรายละเอียดอีก
ครั้ง จึงขอใหท่ีประชุมไดพิจารณา 

เชิญทานปลัดเทศบาล 
นายสิรกิจ  วาปธรรม   เรียนทานประธานสภา กอนท่ีจะใหทานสมาชิกไดเสนอคณะกรรมการ 
ปลัดเทศบาล แปรญัตติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ การพิจารณารางเทศ
บัญญัติท่ีไมใชรางเก่ียวกับการเงิน สามารถพิจารณารางเทศบัญญัติสามวาระรวดเดียว
ตามขอ ๔๕ ได  ขอ ๔๕ กําหนดวา ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณา
เปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียวผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวา 



หนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
อนุมัติ 

 
 

-๑๑- 
 
 

ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ิน
เปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ จึงแจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  ตามท่ีทานปลัดไดชี้แจงขอระเบียบในการดําเนินการพิจารณา ขอใหท่ี 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมไดพิจารณา นําเสนอ  
นายจีระพันธ  หุมกระโทก   ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เขต ๒  ขอเสนอใหท่ีประชุมสภาไดพิจารณา รางเทศบัญญัติ  เรื่อง การลดหยอนภาษี

บํารุงทองท่ี พ.ศ. ......ในสามวาระรวดครับ 
นายสัมพันธ  ยอมกระโทก  ผมนายสมพันธ  ยอมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เขต ๒  ขอเสนอใหท่ีประชุมสภาไดพิจารณา รางเทศบัญญัติ เรื่อง เรื่อง การลดหยอน

ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ......ในสามวาระรวดครับ 
นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ    ดิฉัน นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เขต ๑  ขอเสนอใหท่ีประชุมสภาไดพิจารณา รางเทศบัญญัติ เรื่อง เรื่อง การลดหยอน

ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ......ในสามวาระรวดครับ 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ  มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมี สรุปวาท่ีประชุม
ประธานสภาเทศบาล  โดยสมาชิกสภาเทศบาลท้ัง ๓ ทาน ประกอบดวย  

นายจีระพันฑ  หุมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
นายสัมพันธ  ยอมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
และนางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
ท้ัง ๓ ทานไดเสนอใหพิจารณารางเทศบัญญัติ เรื่องการลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.... 
สามวาระรวดเดียว  ขอผูรับรอง จํานวน ๒ ทาน 
ผูรับรอง คนท่ี ๑. นางมณฑิรา  นาถา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

    ผูรับรอง คนท่ี ๒. นางบุญเรือน คุรุกิจกําจร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
- เม่ือท่ีประชุมใหความเห็นชอบรับหลักการในวาระท่ี ๑ ข้ันรับหลักการแลว  

ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
ขอ ๔๙ รางเทศบัญญัติท่ีสภาลงมติรับหลักการแลว ใหประธานสภา สงรางเทศบัญญัตินั้น
ไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินมีมติให
พิจารณา สามวาระรวดเดียว มีสมาชิกสภาเทศบาลเปนผูแปรญัตติเต็มสภา และให
ประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติมีผมเปน
ประธานและคณะกรรมการแปรญัตติอีก ๑๐ คน  รวม ๑๑ คน เพ่ือพิจารณารายละเอียด 
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน  เรื่อง  การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. ...... จึง
ขอใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาในรางเทศบัญญัติรางนี้อีกครั้งครับ เพ่ือประโยชน
ของเทศบาล จะลดหนอยตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดหรือวาจะลดหยอนตามจํานวนท่ี
ผูบริหารเสนอมา 

ใหเวลาในการพิจารณา  ๒๐ นาที ครับ คณะกรรมการทานใดจะเสนอความคิด
เพ่ิมเติมก็สามารถนําเสนอได 



 
 
 
 

-๑๒- 
 
-  บัดนี้เวลา ๑๓.๕๐ น. ครบเวลาในการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล

จระเขหิน เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ..... แลว ปรากฏวาไมมีคณะกรรมการ
แปรญัตติทานใดเสนอความเห็นตอท่ีประชุม ผมจึงขอมติท่ีประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติวา คณะกรรมการแปรญัตติทานใดเห็นชอบใหคงรางเดิมในรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลจระเขหิน เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ..... สาระสําคัญอยูตรงขอท่ี ๕ 
ใหบุคคลธรรมดา ซ่ึงเปนเจาของท่ีดินแปลงเดียวหรือหลายแปลงท่ีอยูในเขตเทศบาล
ตําบลจระเขหิน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และใชท่ีดินนั้นเปนท่ีอยูอาศัยของตน 
เปนท่ีเลี้ยงสัตวของตนหรือประกอบกสิกรรมของตน ใหลดหยอนไมตองเสียภาษีบํารุง
ทองท่ีไดเปนจํานวนสองรอยตารางวา 

- ท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสราง และใชสิ่งปลูกสรางนั้นเปนสถานการคาหรือใหเชา ไมได
รับการลดหยอนสําหรับสวนของท่ีดินท่ีมีสิ่งปลูกสรางท่ีใชเปนสถานการคาหรือใหเชานั้น 
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  - คณะกรรมการแปรญัตติ ท้ัง ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบเปนเอกฉันท 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ         ในลําดับตอไปจะเปนการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ..... ในวาระท่ี ๒ ข้ัน แปรญัตติ 

ในวาระนี้ไมมีคณะกรรมการเสนอความเห็นและคณะกรรมการแปรญัตติมีมติเห็นชอบใน
รางเดิม จึงไมตองมีการอภิปรายในวาระนี้ 

ตอไปจะเปนการพิจารณาในวาระท่ี ๓ ข้ันเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลจระเขหิน   

ในวาระท่ี ๓ เปนการลงมติใหความเห็นชอบใหตรารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล
จระเขหิน เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.......  ฉบับนี้เปนเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลจระเขหิน เรื่อง  การลดหยอนภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือใชบังคับในเขต
เทศบาล หากทานใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบจํานวน ๑๑ เสียง 
    ไมเห็นชอบ –  เสียง 
    งดออกเสียง – เสียง 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  จึงเปนอันวาสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน มีมติใหความเห็นชอบใหประธานสภา
เทศบาล  เทศบาลตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน เรื่อง การลดหยอนภาษีบํารุง 

ทองท่ี พ.ศ.๒๕๖๐ โดยลดหยอนไดคนละไมเกิน ๒ งาน ก็จะไดสงรางนี้ใหผูวาราชการ
จังหวัดลงนามใหความเห็นชอบตามระเบียบตอไป 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ         มีกรรมการทานใดจะเสนอเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมพันธ  ยอมกระโทก  ผมนายสมพันธ  ยอมกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  



สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เขต ๒  ผมขอเสนอผานทานประธานสภาไปยังผูบริหารขอใหพิจารณางบประมาณมาชวย
ดําเนินการเทคอนกรีต ลานเอนกประสงค หมูท่ี ๖ บานไผ 

 
 

-๑๓- 
 

 
ดวยครับ เพราะขาวก็ดี ขาวโพดก็ดี ประชาชนปลูกมาแลวในชวงฤดูเก็บเก่ียวจะไดมีพ้ืนท่ี
สําหรับตาก พืชผลทางการเกษตรและเปนการขยายพ้ืนท่ีสําหรับการทํากิจกรรม การเลน
กีฬาของชุมชนดวยครับ  

นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ    ดิฉัน นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เขต ๑  ขอเสนอผานทานประธานสภาเทศบาลไปยังผูบริหาร ปญหานี้มีมานานเรื่องเสียง

ตามสายของเทศบาลท่ีเสียงชํารุดไมสามารถประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ได ขอใหทานได
แกไข ซอมแซม หรือจะทําอยางไรก็ไดเพ่ือใหประชาสัมพันธได ประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึงและรวดเร็วก็ขอใหพิจารณาแกไขใหดวย 

นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก    ดิฉัน นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เขต ๑  ขอเสนอผานทานประธานสภาเทศบาลไปยังผูบริหาร ถนนทางสายไปปาชา 

ฌาปนสถานบานจระเขหินชํารุด ขอใหไปดําเนินการแกไขหรือซอมแซมและตอนนี้ทอ
ประปา  ฌาปนสถานแตกไดปดน้ําประปาไว จึงขอใหไปดําเนินการแกไข ขอเสนอเปลี่ยน
ถนนทางไปทาลี่ จะสรางเปนถนน ค.ส.ล.จะดีไหมเพราะตอนนี้ชํารุดมาก 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ          เชิญ ผูอํานวยการกองชาง เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
ผูอํานวยการกองชาง ถนนท่ีดําเนินการกอสรางมีการยุบตัวลง ตอนนี้ไดประสานผูรับเหมาใหมาดําเนินการ

ซอมแซมแลวและยังอยูในชวงประกันสัญญา ตองใหผูรับเหมามาดําเนินการซอมแซมครับ 

นายสิรกิจ  วาปธรรม   เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
ปลัดเทศบาล ขอนําเรียนทานสมาชิกแบบนี้ครับ หลักการคือ หากอยูระหวางประกันสัญญาหากพบการ

ชํารุด เสียหาย ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบแจงผูรับเหมาทราบ เพ่ือมาดําเนินการแกไข หาก
แจงแลวไมมาดําเนินการ ทางรัฐสามารถใชเงินประกันสัญญาดําเนินการได ตองทําตาม
กระบวนการในการแจงผูรับจางกอน ถาผูรับจางไมมาเทศบาลสามารถดําเนินการได และ
ตองเปนไปตามท่ีระเบียบกําหนด 

  ถนนทางไปทาลี่ โดยสภาพของพ้ืนท่ีถนนแคบ จะทําคอนกรีตไดไหม ไมมีไหล
ทาง ผมวาแคบ การสวนของรถคงจะลําบากถาเปนราดยางก็พอท่ีจะหลีกกันได ตาม
สภาพพ้ืนท่ีและ ณ ปจจุบัน ระเบียบการจัดซ้ือ จัดจาง ตัวใหม ตองระบุพิกัดสถานท่ี 
จุดเริ่มตน แบบแปลนใหสภาไดรับทราบ พรอมรายละเอียดโครงการ ซ่ึงตอไปนี้ท้ังชาง
สํารวจ และคนออกแบบตองรับผิดชอบมากข้ึน ถาผิดก็ตองรับผิดดวย 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ          มีทานใดจะเสนอใหผูบริหารรับไปพิจารณาอีกบางครับ ผมจะเสนอ 
ประธานสภาเทศบาล บอบําบัดน้ําเสีย ตรงบริเวณท่ีนาท่ีเทศบาลซ้ือไว ถามีโอกาสก็ขอใหนํามาพิจารณา ฝาก

ผูบริหารดูดวยครับ 
  อีกเรื่องท่ีจะถามผูบริหารคือ ขยายถนนขางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ กับเท

คอนกรีตลานเอนกประสงค ลางสวนสาธารณะไดดําเนินการถึงไหนแลว 
 
 



 
 

-๑๔- 
 

 
นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
นายกเทศมนตรี  ขยายถนนขางโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ไดผูรับจางแลว ลานเอนกประสงค 

หมูท่ี ๓ กําลังทําสัญญา ท้ัง ๒ โครงการรอใหผูรับจางลงมือทําครับ 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ -  มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล  -  ปดประชุมเวลา  ๑๔.๓๕  น. 
 
 

    (ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม 
        (นางเพชรา  มักขุนทด) 
                  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลวมีมติรับรอง
รายงานการประชุมเปนเอกฉันท   เม่ือวันท่ี............. เดือน....................................... พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
    (ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
      (นางอรุณ   ทรงบันดิษฐ) 
   

    (ลงชื่อ)            กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก) 
 

    (ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม 
        (นางมณฑิรา  นาถา) 
 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน    มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว 
เม่ือวันท่ี................เดือน........................................พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
    (ลงชื่อ)            
       (นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ) 

         ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน     
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

..................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๐  เม่ือวันท่ี  ๒๗  กันยายน  ๒๕๖๐  

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    ตามสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ประจําป ๒๕๖๐   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๗  กันยายน ๒๕๖๐ ท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการตรวจรายงาน

การประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ พรอมไดลง
ลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว   
      ดังนั้นจึงเสนอมายังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณา แกไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมขอความใด ขอใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือการรับรองรายงานการประชุมตอไป   

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
                               ....................................................................................................................... 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
๓.๑  เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ระหวางเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๐)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับท่ี ๘ พ.ศ.๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และขอ ๑๔  
ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ
รายงานผล เสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี 
เปดเผยภายใน ๑๕ วัน นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปด 
ประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละ ๒ ครั้ง ภายใน 
เดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 ซ่ึงบัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ไดดําเนิน 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รอบเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ผลการติดตามตั้งแตเดือนเมษายน ๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๐  
เรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามท่ีจัดสงใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับ
ทราบทุกทานแลว 
 
 

 



 
 
-๒- 

 
 จึงนําเสนอมาเพ่ือโปรดทราบ 
....................................................................................................................... 

                               ....................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 

๓.๒  เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามมาตรา ๔๘ ทศ วรรคหาและวรรคทาย 

กําหนดใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
   ท่ีไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจําทุกป.....และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให 
   ประกาศไวโดยเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาลดวย 
    จึงนําเสนอมาเพ่ือทราบ ดังนี้ 

....................................................................................................................... 
                               ....................................................................................................................... 
มตท่ีิประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลจระเขหิน  เรื่อง การลดหยอน 
ภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ………….   รายละเอียดตามรางท่ีแนบมาพรอมนี้ 

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 

 

......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลจระเขหิน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๙ 
วันท่ี  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

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

 
ผูมาประชุม 

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

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ 
นายนิ่ม   เสรฐิกระโทก 
นางอรุณ  ทรงบันดิษฐ  
นายลําเพียง  ฮวบกระโทก 
นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก 
นางมณฑิรา   นาถา 
นางธัญนรตัน  กติตริัชตทิวงษ 
นายจีระพันธ  หุมกระโทก 
นายประทวน  เล่ือยกระโทก 
นายมั่ง  แอมกระโทก 
นางบญุเรือน  ครุุกิจกาํจร 
นายสมพันธ  ยอมกระโทก 
นางเพชรา  มักขุนทด 

ประธานสภาเทศบาลตาํบลจระเขหิน  
รองประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหนิ  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
เลขานกุารสภาเทศบาล 

ไชยรัตน   พันธนามานุรักษ 
ลา 
อรุณ  ทรงบันดิษฐ 
ลําเพียง   ฮวบกระโทก 
ศิลาวัล    ฮวบกระโทก 
มณฑิรา   นาถา 
ธัญนรัตน  กติตริัชตทิวงษ 
จีระพันธ    หุมกระโทก 
ประทวน  เล่ือยกระโทก 
มั่ง  แอมกระโทก 
บุญเรอืน  ครุุกิจกําจร 
สมพันธ   ยอมกระโทก 
เพชรา  มักขุนทด 

ผูเขารวมประชุม 

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

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

นายชัยนิคม   ปดชา 
นายวรีะพันธ  สุดเต 
นางศรีไพร  หอกระโทก 
นายประสงค   เสรฐิกระโทก 
นายแสวง  เยยกระโทก 
นายสิรกิจ  วาปธรรม 
นางเมษา  เอมกระโทก 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 
นางสาวภัทรญิา  สุขพรอม 
น.ส.อรชนาพัชร  หมอไทย 
นางเพชรา  มักขุนทด 
พ.จ.อ.วีระพล  ย้ิมกระโทก 
นายวรีะยุทธ  พระสุวรรณ 

นายกเทศมนตรตีําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรตีําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรตีําบลจระเขหิน 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาํบลจระเขหนิ 
เลขานกุารนายกเทศมนตรีตาํบลจระเขหิน 
ปลัดเทศบาลตําบลจระเขหนิ 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาฝายอํานวยการ 
หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 
รองปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองการศึกษา 
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 
หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข 

ชัยนิคม   ปดชา 
วีระพันธ  สุดเต 
ศรีไพร  หอกระโทก 
ประสงค   เสริฐกระโทก 
แสวง  เยยกระโทก 
สิรกิจ  วาปธรรม 
- 
เอกชัย  ศรนีิลรตัน 
- 
อรชนาพัชร  หมอไทย 
เพชรา  มักขุนทด 
- 
วีระยุทธ  พระสุวรรณ 

 



-๒– 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  น.  

  เมื่อท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําที่ตามที่จัดไวให  เลขานุการ

สภาเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํา

กลาวไหวพระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหินไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภา

เทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจําป  ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ซึ่งกําหนดไวตั้งแตวันที่ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  

เปนตนไปมีกําหนด ๓๐ วันจนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจํานวน ๑๑ 

ทาน ลา ๑ ทาน สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมกึ่งหนึ่ง จึงขอเชิญทานประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาตาม

ระเบียบวาระการประชุมที่กําหนดตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    ดวยสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน   ไดดําเนินการเรียกประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล ตําบลจระเขหิน สมัยสามัญ สมัยที่๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหวางวันที่  ๑   

พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เปนตนไป  มีกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน แลวนั้น 
อาศัยอํานาจ   ตามขอ  ๒๓   แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  (รวมท้ังท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔)   สภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  จึงนัดประชุมและขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลตําบลจระเขหิน  เขารวมประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๔
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙  ในวันพุธที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  ชั้น ๒  อาคารหลังเกา   

มติท่ีประชมุ    รับทราบ 
นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ    ขอเชิญทานปลัดเทศบาลตําบลจระเขหนิ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสิรกิจ  วาปธรรม  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี และทานสมาชิกสภา 
ปลัดเทศบาล เทศบาลที่เคารพทุกทาน ขอแจงนโยบายของนายกรัฐมนตรีใหขาราชการทุก

หนวยงานออกกําลังกายทุกวันพุธของสัปดาหในชวงเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ซึ่ง
วันนี้เทศบาลตําบลจระเขหินก็จะดําเนินการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ  
จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี จึงขอเชิญชวนทานสมาชิกทุกทานและทานผูบริหาร
ไดมาออกกําลังกายกับพนักงานเทศบาลที่หนาสํานักงานเทศบาลตําบลจระเขหินใน
วันนี้ ตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐ น. เปนตนไป 

-  การสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ ๕๐ วัน (ปญญาสมวาร) ซึ่งอําเภอครบุรีกําหนดจัดงานที่

วัดสมุทรการแชะ ในวันท่ี  ๑  ธันวาคม ๒๕๕๙  เริ่มตั้งแตเวลา ๑๕.๐๐ น.เปนตน

ไป จึงขอเชิญทุกทานไดไปรวมกิจกรรม การแตงกายชุดปกติขาวไวทุกข 

 

-๓- 



-  การสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ ๕๐ วัน (ปญญาสมวาร)  ซึ่งเจาคณะอําเภอครบุรี เจา

อาวาสวัดจระเขหิน กําหนดจัดท่ีวดัจระเขหิน ในวันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เริ่มตั้งแต

เวลา ๑๘.๐๐ น.เปนตนไป จึงขอเชิญทุกทานไดไปรวมกิจกรรม สถานที่จัดหอง

ประชุมวิภัชธรรมคุณ การแตงกายชุดปกติขาวไวทุกขหรือชุดไวทุกขสุภาพ 

-  เรื่องการจัดงานในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  ตอนนี้ทางรัฐบาลยังไมไดส่ัง

การในการจัดงานในวันท่ี ๕ ธันวาคม ตามท่ีไดเคยจัดแตอยางไรก็ตามในสวนของ

เทศบาลจะทําบุญตักบาตรบําเพ็ญพระราชกุศลใหแกพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบพิธีสงฆในชวงเชา สวนพิธีการอื่นๆ ในภาคค่ําจะงด 

ซึ่งอาจจะรอในสวนของทางอําเภอใหอําเภอแจงอีกครั้งวาจะมีแนวทางปฏิบัติ

อยางไร 

จึงแจงใหที่ประชุมทกุทานทราบ 

มติท่ีประชมุ    รับทราบ 
 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ    ขอเชิญนายวีระพันธ  สุดเต  รองนายกเทศมนตร ี
ประธานสภาเทศบาล 

นายวรีะพันธ  สุดเต          เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี และทานสมาชิกสภา 

รองนายกเทศมนตร ี เทศบาลท่ีเคารพทุกทาน  ดวยในวันที่ ๘,๙,๑๐  ธันวาคม ๒๕๕๙  ในสวนของ

ผูบริหารมีนายกเทศมนตรี และผมรองนายกเทศมนตรีพรอมสมาชิกสภาเทศบาลอีก

จํานวนหนึ่งจะเดินทางไปอบรมที่จังหวัดหนองคาย ตามโครงการ “หลักสูตร กลยุทธ

ในการชนะการเลือกตั้งภายใตกรอบกฎหมายใหม เทคนิคการปฏิบัติหนาท่ีของ

ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น การเตรียมความพรอมในการควบรวม 

อปท. และรางประมวลกฎหมายทองถิ่น”   เปนการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายใหม 

งานกิจการสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดที่ยังไมไดลงชื่อมีความประสงคจะ

เดินทางไปอบรมดวย ก็สามารถลงชื่อเพ่ิมเติมได  กําหนดการเดินทางจะออก

เดินทางในคืนวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพราะในวันที่ ๗ จะตองเตรียมการตอนรับ

ทานเจาคุณพระสุขุม ธรรมวาที เจาคณะอําเภอครบุรี ท่ีไดรับพระราชทานเล่ือน

สมณศักดิ์เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช รัฐกาลท่ี ๙ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙  ที่ทานจะเดินทางไปรับพัดยศ

ที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ 

มติท่ีประชมุ    รับทราบ 
 
 

-๔- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวสิามัญ  ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๕๙   ครั้งที ่ ๒ / ๒๕๕๙  เมื่อวันที ่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙   



นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ        ตามสําเนารายงานการประชมุสภาเทศบาล  สมัยวสิามัญ ประจําป ๒๕๕๙   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ที่คณะกรรมการตรวจรายงาน

การตรวจรายงานการประชุมแลวเมื่อวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  พรอมไดลง
ลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว   

ดังนัน้จึงเสนอมายังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณา แกไข
เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติมขอความใด ขอใหเสนอที่ประชมุเพ่ือการรบัรองรายงานการ
ประชมุตอไป  เชิญเลขานุการ ครับ 

นางเพชรา  มักขุนทด   เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
เลขานุการสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอแกไขคําผิดหนาที่ ๗  บรรทัดท่ี ๖  

จากลาง  “สวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินกอสภาทองถิ่น”  แกไขเปน “สวน
ทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่น” เนื่องจากพิมพผิด   

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ            มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะแกไขหรือไมครับ ถาไมมขีอมติท่ีประชุม  
ประธานสภาเทศบาล ทานใด  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  เมื่อ

วันท่ี  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ขอใหยกมือขึ้น 
มติท่ีประชมุ  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชมุ ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑ 

เสียงเปนเอกฉันท 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องเพ่ือทราบ 
    ๓.๑ การประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ    เรื่องนี้จะใหเลขานุการสภาเทศบาลเปนผูชีแ้จง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางเพชรา  มักขุนทด   เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
เลขานกุารสภาเทศบาล  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชมุทุกทาน 
     ระเบียบวาระท่ี ๓  เรือ่งเพ่ือทราบ  

๓.๑ การประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่ ฉบับที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  กาํหนดใหเทศบาล ตองจัดทาํ
แผนพัฒนาเทศบาล จากเดมิ ๓ ป เปล่ียนเปน ๔ ป (ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึง่
จะตองดําเนนิการใหแลวเสร็จภายในเดอืนตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น 

คณะกรรมการสนบัสนนุการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตาํบลจระเขหนิ โดยมี
ทานปลัดสิรกิจ  วาปธรรม ปลัดเทศบาลเปนประธาน ไดเสนอรางแผนพัฒนาทองถิ่น 
๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในรางแผนพัฒนา 

 
 

-๕- 
 

ทองถิ่น ๔ ป เมื่อวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ จากนั้นไดนําเสนอใหคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหินไดพิจารณา โดยมีทานนายกเทศมนตรีเปนประธาน
และมีมติใหความเห็นชอบในรางแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 



เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผูบริหารเทศบาลตําบลจระเขหินพิจารณาอนุมัติราง
แผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป และประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น ๔ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบรอยแลว  

และเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๑๗ (๔) และ
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติ
และนําไปปฏิบัติแลว ตองแจงสภาทองถิ่น หนวยงานท่ีเกี่ยวของและปดประกาศให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกัน จึงนําเรียนใหท่ีประชุมทราบ ซึ่งงานวิเคราะห
นโยบายและแผนไดดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของเรียบรอยแลว จึงแจงใหสมาชิก
สภาเทศบาลไดรับทราบ  

มติที่ประชมุ    รับทราบ 
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม   เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ

จัดทําแผนพัฒนา ๔ ป ของเทศบาลที่ไดประกาศใชแลว ซึ่งแผนพัฒนา ๔ ป นี้จะได
นําไปใชในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ การทําเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะตองนําโครงการตางๆ ใน
แผน ๔ ปไปบรรจุในเทศบัญญัติ สวนแผนป ๒๕๖๐ ก็ยังคงใชไดในงบประมาณ 
๒๕๖๐ ซึ่งจะใชคูไปกับงบประมาณรายจายป ๒๕๖๐ จึงแจงใหทุกทานทราบตามนี้ 

  และขอเรียนแจงเพ่ิมเติมอีกวาแผน ๔ ป ตั้งแตป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ สามารถ
ที่จะทําการทบทวนปรับปรุงไดตลอดเวลา แตจะมีขบวนการคือการทําประชาคมทุก
ครั้งจากประชาชน และหากเหลือระยะเวลากอนท่ีแผนนี้จะหมดไมถึงระยะเวลา 
๑๘๐ วัน ในป ๒๕๖๔ ระเบียบบอกวาหามมกีารแกไขปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงใดๆ 
ทั้งส้ิน เปนขอระเบียบที่เพ่ิมเขามา จึงแจงใหทุกทานทราบ 

มติท่ีประชมุ    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ   เรื่องนี้จะใหผูบรหิารไดเปนผูชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหนิ 
นายกเทศมนตร ี  ๔.๑  ขออนุมัติโอนเงินประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 

-๖- 
 

ตามที่ประชุมสภาเทศบาลไดมีมติใหเทศบาลตําบลจระเขหิน กันเงินเบิก
เหลือมปกรณีที่ยังไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันไปเบิกจายในปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อ
วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ แลวนั้น   



เนื่องจากมีความจําเปนท่ีจะตองขออนุมัติใหความเห็นชอบ ในการโอนเงิน
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ ๒๕๕๙ ตัวที่ขอกันเงินเบิกเหลือมปไว 
งบประมาณไมพอจายมีรายละเอียดดังนี้ 
กองการศึกษา  
แผนงานการศกึษา  
งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดคาครุภัณฑที่ดนิและส่ิงกอสราง  
คาท่ีดนิและส่ิงกอสราง 

โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเขหิน โดยตอเติม
อาคารเรียนดานหลังหองเรียนท้ัง ๔ หอง ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ใหมี
พ้ืนที่กวางสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนรูดานตางๆ รวมกัน (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลจระเขหิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนาที่ ๘๔ 
ลําดับที่ ๑๑) งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท ตั้งจายจากอุดหนุนทั่วไป ปรากฏใน
แผนงานกองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  ไมสามารถดําเนินการ
ไดงบประมาณไมพอจายควรโอนเพ่ิม ๑๑๔,๐๐๐  บาท 

เหตุผลในการขออนุมัติโอนเพ่ิม เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งจายไมพอจาย 
ประกอบกับการตรวจประเมินงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ที่เรากันวา สมศ. ไดมาประเมินการบริหารงาน
ของศูนยเด็กเล็ก ป พ.ศ. ๒๕๕๗  มีขอเสนอแนะดานอาคารสถานที่วาหองเรียนของ
ศูนยชุมชนจระเขหิน มีขนาดแคบและไมมีหองทํากิจกรรมรวมกัน รวมไปถึงหอง
พยาบาล หองสมุด จึงเปนท่ีมาของการตัง้งบประมาณในป ๒๕๕๙ ในการขยายพ้ืนที่
ดานหลัง เพ่ือจัดทําเปนหองประชุมใหเด็กนักเรียนทํากิจกรรมรวมกัน รวมทั้งจัดเปน
หองสมุดและหองปฐมพยาบาลดวย เดิมจะทําเปนหลังคาตอเติมจากหองเรียนท้ัง ๔ 
หอง บริเวณดานหลังอาคารเรียนใหชนกับแนวรั้วของโรงเรียนเลย งบประมาณตั้งไว 
๓๕๐,๐๐๐ บาท แตพอจะลงมือดําเนินการมีปญหาคือวาหองเรียนทุกหองมีหองน้ํา
และบอพักอยูดานหลังจํานวน ๔ บอ  จําเปนท่ีจะตองยายบอพักออกและตองปรับ
พ้ืนที่ใหม เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีใชสอยมากขึ้น  จึงยกเปนอาคารใหมอีกหลังตอเติมไป
ดานหลัง ไมตอหลังคากับอาคารเรียนเดิมตามที่ไดออกแบบไวในครั้งแรกทําให
งบประมาณไมพอจาย จึงเปนท่ีมาของการโอนงบประมาณเพ่ิม  

 
 
 
 

-๗- 
 

โอนลด 
กองชาง  
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา  
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทนุ 



คาท่ีดนิและส่ิงกอสราง 
วางทอระบายน้ํา คสล. ขามคลองชลประทานไปคลองโบสถ หมูที่ ๖ บาน

ไผ วางทอ คสล. มอก.ชั้น ๓ เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร ทั้งสองขางรวม ๕๒ ทอ 
พรอมบอพักน้ําจํานวน ๔ บอ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
หนาท่ี ๘๔ ลําดับที่ ๓๖) ตามเทศบัญญัติ ป ๒๕๕๙ หนาที่ ๑๑๒ ลําดับที่ ๑๔  
งบประมาณ  ๑๑๔,๐๐๐  บาท  ขอโอนลด ๑๑๔,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

เหตุผลในการโอนลดเงินประมาณ เนื่องจากวาการวางทอระบายน้ํา
บริเวณคลองชลประทาน ไมสามารถดําเนินการได เพราะเปนท่ีของชลประทานถาจะ
ดําเนินการก็ตองไดรับอนุมัติจากชลประทานกอน จึงจะทํากิจกรรมงานในพ้ืนที่ของ
ชลประทานได และจากการประสานงานกับคลองชลประทานทราบวาไมอนุมัติให
หนวยงานใดทํากิจการใดๆ บริเวณพ้ืนที่คลองชลประทาน โครงการนี้จึงไมสามารถท่ี
จะดําเนินการไดเพราะถาทําไปแลว เกิดงานโครงสรางของชลประทานท่ีมีอยูเสียหาย
เทศบาลตองรับผิดชอบ ดังนั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนในชุมชน จึงขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณตัวนี้ออกไป เพ่ือไปเพ่ิมใหกับกองการศึกษาท่ีมีความจําเปนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนท้ัง ๔ ดาน ประกอบดวย ดานรางกาย ดาน
อารมณและจิตใจ  ดานสังคม สติปญญา   

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๓๑ 
การโอนการแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดป หรือขยาย
เวลาใหเบิกตัดปไวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดป หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดป 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายสมพันธ  ยอมกระโทก         เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน  ผมนายสมพันธ  ยอมกระโทก  สมาชิกสภา

เทศบาลเขต ๒  ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดนําเสนอมา  ผมเห็นวาโครงการวางทอ
ระบายน้ํา คสล. ขามคลองชลประทานไปคลองโปสถ หมูที่ ๖ บานไผ  ที่ทาง
ผูบริหารจะขอโอนลด ไมทํานั้นผมวายังมีความจําเปนอยูมากและจําเปนตองทําดวย  

 
-๘- 

 
เพ่ือปองกันปญหาเรื่องน้ําทวมเพียงแตใหทําทอตอเขาไปยังทอลอดของกรม
ชลประทานก็นาจะแกไขปญหาได เพราะปญหาตรงนี้เปนปญหาท่ีเรื้อรังมานาน ไม
ตองไปทําอะไรเลยใหวางทอเพ่ิมเติมเทานั้น จึงฝากใหผูบริหารไดพิจารณาและ
นอกจากนี้ในสวนของชาวบานก็ไดนํารถแม็คโคจากโรงงานน้ําตาลมาขุดลอกรางก็ยัง
ทําไดชลประทานก็ไมไดวาอะไร ถาเทศบาลจะทําและเปนการแกไขปญหาเรื่องน้ําก็
คงไมเปนไรเชนกัน 

นายชัยนิคม  ปดชา   เชิญทานปลัดเทศบาลครับ 
นายกเทศมนตรี 



นายสิรกิจ  วาปธรรม   เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน ข อ ชี้ แ จ ง ใ ห ท ร า บ ต า ม นี้

เนื่องจากวาเทศบาลลงไปดาํเนนิการทําโครงการตางๆ นั้น จําเปนตองใชงบประมาณ
จากทางเทศบาล การไปทําในท่ีของคนอ่ืนหนวยงานอื่น ถาไมไดรับอนุญาตก็จะทํา
ใหเทศบาลเราทําผิดระเบียบ สตง. จะเรียกเงินคืนได สวนท่ีชาวบานนํารถแม็คโคไป
ขุดลอกราง นั้นงบประมาณจากบริษัทเอกชนก็ไมเปนไร ไมตองคืนเงินซึ่งโครงการที่
ผูบริหารขอโอนลดนี้ถาอยางไรก็ทําไมไดครับ ตองไดรับอนุมัติจากเจาของที่ คือกรม
ชลประทานกอน ถึงไมทํางบก็จะตกไป จึงขอโอนมาใชใหเกิดประโยชนแกชุมชนและ
เด็กนักเรียนตอไป 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ         ครับ ทุกโครงการที่นําเสนอมีความสําคัญหมด แตบางโครงการก็ตองไดรบั 
ประธานสภาเทศบาล อนุมัติจากเจาของพ้ืนท่ีกอน ถาทําไปแลวก็อาจจะมีปญหาภายหลัง สรุปใหท่ีประชุม 

จะมอบหมายใหทางกองชาง ผูอํานวยการกองชาง กับกับสมาชิกสภาเทศบาลไดไป
ชวยกันดูหาแนวทางในการดําเนินงาน แกปญหาท้ังติดตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือ
นํามาเสนอสภาไวพิจารณาอีกครั้ง คงเอาตามนี้นะครับ 

  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมี
ผมจะขอมติที่ประชุม 

  ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใด เห็นชอบใหผูบริหารไดโอนเงินงบประมาณ
รายจายเงนิที่ขอเบิกเหลือมป ในป ๒๕๕๙  โอนเพ่ิมโครงการกอสรางตอเติมอาคาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และโอนลดโครงการวางทอระบายน้ํา คสล. ขามคลอง
ชลประทานไปคลองโบสถ หมูท่ี ๖ บานไผ งบประมาณ ๑๑๔,๐๐๐ บาท โปรดยก
มือขึ้น 

มติท่ีประชมุ  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชมุ ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑ 
เสียงเปนเอกฉันท 

 

๔.๒  การขออนุมตัิแกไขเปล่ียนแปลงคําชีแ้จงงบประมาณรายจาย ทีไ่ดเบิกตดัป 
หรือขยายเวลาใหเบกิตดัปไว   

 นายไชยรัตน  พันธนามานรุักษ   เรื่องนี้จะใหผูบรหิารไดเปนผูชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

-๙- 
 
นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหนิ 
นายกเทศมนตร ี  ๔.๒  การขออนุมตัิแกไขเปล่ียนแปลงคําชีแ้จงงบประมาณรายจาย ทีไ่ดเบิก

ตัดป หรือขยายเวลาใหเบกิตัดปไว   
ขอความเดิม 
โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเขหิน โดยตอเติม

อาคารเรียนดานหลังหองเรียนท้ัง ๔ หอง ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ใหมี
พ้ืนท่ีกวางสําหรับจัดกิจกรรมกาเรียนรูดานตางๆ รวมกัน (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลจระเขหิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนาที่ ๘๔ 



ลําดับที่ ๑๑) งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏ
ในแผนงานกองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ขอความใหม 
โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเขหิน โดยตอเติม

อาคารเรียนดานหลังหองเรียนทั้ง ๔ หอง ขนาดกวาง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ใหมี
พ้ืนท่ีกวางสําหรับจัดกิจกรรมกาเรียนรูดานตางๆ รวมกัน (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลจระเขหิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนาที่ ๘๔ 
ลําดับที่ ๑๑) งบประมาณ  ๔๖๔,๐๐๐  บาท  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ
ในแผนงานกองการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๓๑ 
การโอนการแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดเบิกตัดป หรือขยาย
เวลาใหเบิกตัดปไวจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดป หรือ
ขยายเวลาเบิกตัดป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ    ขอเชิญชางครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน   เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
ผูอํานวยการกองชาง คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมผูอํานวยการกองชางขอเพ่ิมเติมใน

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงคําชี้แจง จากเดิมหองกวาง ๔ เมตร คงเหลือ ๓.๕ 
เมตร เนื่องจากวาเดิมนั้นจะทําพ้ืนที่ตอกัน คือใชฝาเดิมที่มีอยูเปนฝาเดียวกันกั้นหอง 
แตสภาพพ้ืนที่ทําไมไดจึงตองแยกทําอีกอาคาร แตเชื่อมพ้ืนที่ตอกันเหมือนเดิมและ
ตองยายถังเก็บอุจาระ (ถังเกอะ) ออกมาไวดานหลังทั้งหมด ๔ หอง จึงทําใหลด
ความกวางของหองเรียน ครับ    

 
 
 
 

-๑๐- 
 
นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ    ครับในเรื่องนี้ทางสมาชกิก็มมีติใหโอนเงินมาเพ่ิมแลว และเขาใจในราย 
ประธานสภาเทศบาล     ละเอียดตามที่เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของไดชี้แจงแลว คงไมมีใครสงสัยอีกก็จะขอมติที่

ประชุมสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหผูบริหารแกไขเปล่ียนแปลง
คําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายที่ขอเบิกตัดปไวแลว ถาเห็นชอบโปรดยกมือ 

มติท่ีประชมุ  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชมุ ๑๑ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๑ 
เสียงเปนเอกฉันท 

 

๔.๓  การขออนุมัตแิกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ที่ไดเบิก
ตัดป หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว ในป ๒๕๖๐    

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ    เรื่องนี้จะใหผูบรหิารไดเปนผูชี้แจง 



ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหนิ 
นายกเทศมนตรี  ๔.๓  การขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย 

ที่ไดเบิกตัดป หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไว ในป ๒๕๖๐ 
ขอความเดิม 
๑๐.  โครงการตอเติมหลังคาศาลาฌาปนสถาน บานจระเขหิน หมูท่ี ๓ 

กวาง ๔ เมตร  ยาว ๒๔ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ หนาที่ ๓ ลําดับที่ ๒)  
เปล่ียนแปลงโครงการจากซุมประตู  งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  

     ขอความใหม 
โครงการตอเติมหลังคาพรอมปูพ้ืนกระเบื้อง ฌาปนสถานบานจระเขหิน หมู

ที่ ๓ โดยตอเติมหลังคากวาง ๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร พรอมปูพ้ืนกระเบื้อง ขนาด 
๑๒” X ๑๒” จํานวนไมนอยกวา ๒๐๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ขอนําเรียนทานประธานและทานสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ิมเติม  ชวงท่ีจะตอเติมคือ
บริเวณที่พิธีกรยืน เพ่ือใหคุมพ้ืนท่ีบริเวณนั้นปองกันแดดและฝนได 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ   มีทานสมาชิกสภาเทศบาลจะสอบถามในรายละเอียดหรอืไม ความชดัเจน 
ประธานสภาเทศบาล คือทําหลังคาเพ่ิมเติมพรอมปูกระเบื้อง ปูกระเบื้องจะปูดานในหรือดานนอก คงไม

เต็มพ้ืนที่ในศาลา 
นายชัยนิคม  ปดชา  จะขอหารือใหที่ประชุมพิจารณาวาจะปูกระเบื้องตรงไหนกอน 
นายกเทศมนตรี  - ที่ประชุมไดพิจารณาพอสมควร จึงมีมติใหดําเนินการตามโครงการท่ี

นําเสนอ คือ ปูกระเบื้อง ณ บริเวณที่ตอเติมหลังคาพรอมปูกระเบื้อง เมื่อมี
งบประมาณจึงคอยทําใหเต็มพ้ืนที่ 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ            ครบัตามท่ีไดพูดคุยกันมา ผูบริหาร ขอเปล่ียนแปลงคําชีแ้จงประกอบงบ 
ประธานสภาเทศบาล ประมาณรายจายโครงการตอเติมหลังคาฌาปนสถานบานจระเขหิน หมูที่ ๓ ทานใด

เห็นชอบกับขอความใหม โครงการตอเติมหลังคาพรอมปูกระเบื้องฌาปนสถานบาน 
 

-๑๑- 
 

จระเขหิน หมูที่ ๓ โดยตอเติมหลังคากวาง ๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร พรอมปูพ้ืน
กระเบื้องขนาด ๑๒” X ๑๒” จํานวนไมนอยกวา ๒๐๔ ตารางเมตร งบประมาณ 
๒๕๐,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น 

มติท่ีประชมุ  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในที่ประชมุ ๑๑ ทาน  ยกมอืใหความเห็นชอบ ๑๑ 
เสียง เปนเอกฉนัท 

    

ระเบียบวาระท่ี  ๕  การอนุมตัิจายขาดเงินสะสม ปงบประมาณ ๒๕๖๐  
นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ   เรื่องนี้จะใหผูบรหิารไดเปนผูชี้แจงเพราะเนื่องจากรายละเอียด ประธานได 
ประธานสภาเทศบาล  รับมาเมื่อเชา  
นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหนิ 
นายกเทศมนตร ี         ขออนมุัติจัดทําโครงการกอสรางลาน คสล.อเนกประสงค ลักษณะงานเทลาน 

คสล. กวางเฉล่ีย ๔๕ ม. หนา ๐.๑๐ ม. พ้ืนที ่คสล.ไมนอยกวา ๑,๑๔๗.๕  สถานที่
กอสราง บริเวณหอถังแชมเปญ (ขางรั้วสวนสาธารณะดานทิศตะวันตก) หมูที่ ๓ 



การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ จากการประชาคมหมูบานท่ีตองการจะทํา
ลานเอนกประสงค บริเวณสถานท่ีจัดงานลอยกระทงขางรั้วสวนสาธารณะบริเวณนั้น
ใหเติมพ้ืนที่ ซึ่งงบของเทศบาลจะไปสมทบกับงานกองทุนหมูบานๆละ ๒๕๐,๐๐๐ 
บาท ของหมูที่ ๓ ที่รัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจใหกับชุมชน เพ่ือใหงาน
กอสรางไดเต็มพ้ืนที่ และเกิดประโยชนใชสอยหลายๆดาน เชน เปนสนามกีฬาใหกับ
เยาวชน เปนสถานท่ีสําหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ลานตากพืชผลทางการ
เกษตรและการจัดงานอื่นๆ จึงนําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ    ขอเชิญทานปลัดสิรกิจ  ไดชีแ้จงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสิรกิจ  วาปธรรม   ขอชี้แจงเกี่ยวกับในเรื่องของเงินสะสมของเทศบาลและเมื่อวนัท่ี ๑๖  
ปลัดเทศบาล พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผมและรองวีระพันธ  สุดเต ไดไปประชุมรวมกับจังหวัด

นครราชสีมา ณ เทศบาลตําบลเมืองปก ไดชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจายขาดเงิน
สะสมขององคการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งจากการตรวจสอบเงินสะสมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นปรากฎวาทั่วประเทศ ทองถิ่นมีเงินสะสม ๖๐,๐๐๐ ลานบาท
เก็บไวโดยไมไดนําออกมาใชทางรัฐบาลจึงมีแนวทางในการกระตุนเศรษฐกิจใหมีเงิน
หมุนเวียนในทองตลาด จึงใหทองถิ่นแตละทองถิ่นพิจารณานําเงินสะสมท่ีมีอยูมา
ดําเนินการจายขาดได สําหรับในสวนของเทศบาลตามระเบียบขอ ๘๙ เทศบาล  

- ณ ปจจุบันมีเงนิสะสมที่นาํไปใชได หลังจากตรวจสอบยอดเงนิและหกัเงนิ
สะสมที่ตองสงฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แลว จํานวน ๔,๗๒๕,๐๗๑.๖๐ บาท  

- สํารองจายเงินสะสมที่มีภาระผูกพันแลวแตยังไมไดจาย – ไมมี – 
ยังไมไดดําเนินการหรืออยูระหวางดําเนินการและยังไมไดเบกิจาย 
 

-๑๒- 
 

    - คงเหลือเงินสะสมที่นาํไปใชได ณ ปจจุบนั จํานวน ๔,๗๒๕,๐๗๑.๖๐ บาท  
    - สํารองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)  จํานวน ๔,๐๕๘,๖๔๐.๖๐ บาท 
    - สํารองจายกรณียังไมไดรับจัดสรรเงนิอดุหนุน เงนิเดือน คาตอบแทน 
ครูผูแลดูเด็ก ประมาณ ๓ เดือน อื่นๆ เชน เบี้ยผูสูงอายุ คนพิการ ประมาณ ๒ เดือน  
– ไมม-ี 
    - เงินสะสม ณ ปจจุบัน ในป ๒๕๖๐ คงเหลือ จํานวน ๖๖๖,๔๓๑.๖๐ บาท 
    - สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%  จํานวน ๖๖,๖๔๓.๑๖ บาท 
    - คงเหลือเงินสะสมที่นาํไปใชจายได  จํานวน ๕๙๙,๗๘๘.๔๔ บาท 
อีกเรื่องท่ีจะแจงใหทราบ ณ ปจจุบันนี้เทศบาลมีเงินสะสมที่เรียกวาทุนสํารองเงิน
สะสม ณ วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ มี เ งิน ทุน สํารอง เ งินสะสม จํานวน 
๑๐,๑๖๓,๘๒๑.๔๔ บาท เงินตัวนี้ไดเก็บไวเพ่ือรักษาเสถียรภาพการเงินการคลังของ
เทศบาล จะใชก็ตองสภาอนุมัติและความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด   

    จึงนําเรียนใหที่ประชุมทราบตามนี้ 
นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ        ครับ ตามท่ีนายกเทศมนตรนีําเสนอมาก็จะขออนุมตัิจายขาดเงินสะสมของ 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลท่ีมีอยู จํานวนเงิน ๔๘๕,๐๐๐ บาท เพ่ือมาดําเนินการเทลานคอนกรีต

เอนกประสงค หมูที่ ๓ บานจระเขหิน สถานท่ีบริเวณขาวสวนสาธารณะฝงติดคลอง



จระเขหิน ดานทิศตะวันตก ทุกทานคงจะไดรายละเอียดแลว มีทานใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติมขอเชิญ ครับ 

  - เมื่อไมมีทานใดสอบถาม ผมก็คงจะขอมติท่ีประชุมสภา ตามท่ีผูบริหารขอ
อนุมัติจายขาดเงินสะสมป ๒๕๖๐ เพ่ือกอสรางลานเอนกประสงค โดยการเท
คอนกรีต ขนาดกวาง ๒๕.๕ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พ้ืนท่ีคอนกรีต
เสริมเหล็กไมนอยกวา ๑,๑๔๗.๕ เมตร จํานวนเงินงบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ บาท 
เพ่ือไปสมทบกับเงินของหมูบานท่ีจะเทพ้ืนคอนกรีตใหเต็มพ้ืนท่ีจะไดดูสวยงามและ
ใชประโยชนได ทานใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในที่ประชุม  จํานวน  ๑๑ ทาน 
-  ยกมือใหความเห็นชอบ     จํานวน  ๙  เสียง 
-  งดออกเสียง  จํานวน  ๒  เสียง   

นายสิรกิจ  วาปธรรม   - ขออนญุาตที่ประชมุครบั  กอนที่จะเขาสูระเรียบวาระท่ี  ๖ ในเรือ่งตอไป  
ปลัดเทศบาล พอดีทานนายอําเภอครบุรี  นายสุรพันธ  ศิลปสุวรรณ นายอําเภอครบุร ี ไดเดินทาง

มาวดัจระเขหิน และเดนิทางมาเย่ียมเทศบาล เนื่องในโอกาสการเดินทางมารับ
ตําแหนงใหม ในชวงเดือนทีผ่านมาและวันนี้ทานก็จะไดถือโอกาสมาพบปะกบั
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พอดีวาเรามีการประชุมสภาเทศบาลกันวันนี้พอดี เผ่ือ
ทานจะไดมอบหมายภารกิจหรือมอบนโยบายในการปฏิบัติงานตอไป 
 ขอเชิญทุกทานตอนรับทานนายอําเภอครบุรีครับ 

 
 
 

-๑๓- 
 

นายสุรพันธ  ศิลปะสุวรรณ นายอําเภอครบุรี  ไดมอบนโยบายในการ
ปฏิบัติงานสรุปไดดังนี้ 

๑.  เรื่องการจายขาดเงินสะสมในทองถิ่นดําเนินการตามระเบียบที่กําหนด
และเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี 
ทั้งนี้เพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจของไทยในชวงนี้ใหมีเงินหมุนเวียนในประเทศเกิด
สภาพคลองตัวและเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชนในระดับหนึ่ง 
เพ่ือจะไดใหมีเงินมาจับจายใชสอยกัน 
อีกประการหนึ่งคือ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น คือวาเปนงบเสริมงบประมาณรายจาย
ประจําของปงบประมาณทําใหเกิดการพัฒนาที่มากขึ้น และขอฝากไววาโครงการทุก
โครงการท่ีดําเนินการขอใหเปนการลงทุนที่เกิดความคุมคาและเกิดประโยชนตอ
ประชาชนใหมากที่สุด 

-  คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ไดมอบหมายแนวทางใน
การทํางานมี ๓ ภารกิจที่จะฝากไวใหผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลในฐานะที่
ทานเปนผูแทนประชาชนไดไปพิจารณาเพ่ือการดําเนินการ 

ภารกิจแรก การดําเนินงานตามนโยบายของ คสช. ของกระทรวง การแกไข
ปญหาความเดือดรอนแกประชาชนแกเกษตรกรทั้งเรื่องขาวและพืชไร 



ภารกิจที่ ๒  คือการมีหนาท่ีท่ีตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือ

ทองที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งในตอนนี้นโยบายของรัฐบาลจะเนนใน

เรื่อง แหลงน้ํา การแกไขปญหาน้ําแลง ภัยแลง การแกไขความเดือดรอนของ

ประชาชนรวมไปถึงการดูแลดานสวัสดิการสังคมแดผูยากไร ผูยากจน 

ภารกิจที่ ๓ การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน การทํามาหากิน 

ปญหาเฉพาะหนาที่อาจจะเผชิญซึ่งปญหาบางปญหาจะขาดการวางแผนท่ีไม

ครอบคลุมคงจะตองฝากบอกทุกทานใหชวยกัน โดยเฉพาะทองถิ่นซึ่งมีงบประมาณ

เปนของตนเองและมีเทศบัญญัติมีหนาท่ีที่จะตองทําตองดําเนินการ งานบาง

โครงการกอนที่จะลงมือทํา เราสามารถบอกแจงกอนก็ไดเพ่ือใหประชาชนไดรับ

ทราบและเขาใจซึ่งบางครั้งตอนนี้ส่ือไวมาก อาจจะโดนรองเรียนไดทั้งๆที่บางงาน 

บางโครงการมีแผนงานโครงการที่จะนําอยูแลวแตยังไมลงมือ การแจงบอกกอนก็จะ

เปนผลดีทําใหเกิดความเขาใจที่ดีได ฝากไวทุกคน 

เรื่องตอไป การถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน ปญญาสมวาร ทางอําเภอมีกําหนดจัดในวันท่ี ๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙ ณ วัดสมุทรการแชะ ก็ขอเชิญทุกทานมีเวลาไปรวมงาน สวนกําหนดจัดงาน

วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทุกกิจกรรมที่เคยจัดก็งด แตจะจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร 

 

-๑๔- 

 

ในชวงเชาแทน เปนวันคลายวนัพระราชสมภพ จัดงานเริ่มเวลา ๐๖.๐๐ น. ณ สนาม

หนาที่วาการอําเภอครบุรี 

กิจกรรมปใหม ที่ขอเชิญชวนทุกทานไปรวมกิจกรรม คือ สวดมนตขามปและ

ทําบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐  

- งาน ๑๐๐ วัน ในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ก็ขอเชิญชวนทุกทานได

ไปรวมงานรายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้ง ไมทราบวามีทานใดจะสอบถามใน

รายละเอียดนโยบายการทํางานหรือไม ครับ ซึ่งนโยบายในการทํางานก็เปนไปตาม

นโยบายของรัฐบาลและของทานผูวาราชการจังหวัดที่ส่ังการมา ตองรวดเร็วและ

ทันเวลา การดําเนินงานในพ้ืนที่ตามนโยบายหนังสือส่ังการของจังหวัดก็ดี อําเภอก็ดี 

ขอใหไดรายงานใหอําเภอทราบทางส่ือ ทางไลท เพ่ือความรวดเร็วเปนชองทางที่จะ

ส่ือสารกันไดดีวาใครทําอะไรท่ีไหนอยางไร ตอไปนี้ เมื่อไมมีทานใดสอบถาม ผมขอ

พบปะทานผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหนาสวนราชการเทานี้ครับ 

ขอบคุณครับ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ/รับปฏิบัต ิ
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอื่นๆ  (ถามี) 



นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ    ในเรื่องอื่นๆ กอนอืน่ผมขอเสนอไปยังผูบรหิาร ทุกโครงการกอนท่ีจะทาํให 
ประธานสภาเทศบาล พิจารณาใหรอบครอบกอนทําวาทําไดไมได การโอนเงินงบประมาณกเ็ชนกันกค็วรตัง้

จายใหพอไมใชมาโอนเพ่ิมโอนลดกันบอยๆ เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหนิทุกทาน 
นายกเทศมนตร ี  ในเรื่องนี้ผมคิดมาโดยตลอด แตดวยเหตุความจําเปน ชวงนี้ทุกทานคงจะ

รับทราบงานเขามามากท้ังงานหลักและงานเสรมิตามโครงการประชารัฐ ท่ีตอง
สนองตอบแกชมุชน ชางเรามีเพียงคนเดียวก็เห็นใจที่คงจะทํางานลาชาบาง เพราะ
ชวงนี้เปนชวงระยะเวลาท่ีเรงดวยโดยเฉพาะชุมชน หมูบาน ท่ีชางก็จะตองลงไปดูแล
ใหคําแนะนําและชวยเหลือใหเสร็จตามระยะเวลาตามโครงการประชารัฐของรฐับาล
ในการกระตุนเศรษฐกิจ เพราะทุกอยางตอนนีเ้รงหมดครับ หากผิดพลาดบาง ชาบาง
ก็ตองขอโทษ ขออภัย ยอมรบัวางานชางมีจํานวนมากและงานออกมาชา ซึ่งก็ขอ
โทษดวยครบั เพราะชางเราทําไมทันมีคนเดียวดวยครับ 

 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ    ขอเชิญทานปลัดสิรกิจ  ไดชีแ้จงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
 
-๑๕- 
 
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม   เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
ปลัดเทศบาล   คณะผูบริหารและผูเขารวมประชมุทุกทาน      

ขอนําเรียนใหทานประธานและทานสมาชิกรับทราบ คือโครงการของ
เทศบาลมีปญหาหลายเรื่อง เชน สถานที่ ที่ดินที่อุทิศใหมีความไมชัดเจน โครงการมี
อยูในเทศบัญญัติแตสถานที่ ที่ดิน ที่จะดําเนินการมีปญหาก็ทําไมได ถาวาไปแลวทุก 
พ้ืนที่มีปญหา เชน พ้ืนที่ดินมีกรรมสิทธิ์รวม ๓ คน ตองใหความยินยอมทั้ง ๓ คนให
ครบ จะใหใครคนใดคนหนึ่งไมได และในบางงานมีขอกฎหมายหลายตัว ซึ่งถาหาก
วาตอไปยังไมมคีวามชัดเจน ยังไมถูกตองก็ไมตองนําเขามาสูสภาพิจารณา หรือบรรจุ
ลงในเทศบัญญัติก็คงจะตองใหนิติกรกับชางไดไปสํารวจกอน รางวัดใหชัดเจน ในป 
๒๕๖๑ โครงการไหนท่ีมีความเกี่ยวของกับเอกชน หรือท่ีอุทิศใหขอใหดําเนินการให
เสร็จกอนที่จะนําเขาเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ท้ังนี้เพ่ือสะดวกในการทํางาน 
ฝากทานสมาชิก ทานผูบริหาร ครับ 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ          ครบัตอไปโครงการตองมีความชดัเจน และเปนรูปธรรมมากขึ้น อยางเชน 
ประธานสภาเทศบาล บานนายสิงโต ทําไมไดสักทีทั้งๆท่ีเทศบาลตองการที่จะแกไขใหแตติดที่กรรมสิทธิ์

ที่ดิน 
  ตอไปเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ 
นางเพชรา  มักขุนทด     เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
เลขานุการสภาเทศบาล คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  เพ่ือโปรดทราบดวยไดรับบันทึกจากงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แจงวามีความประสงคที่จะขออนุมัติซื้อเล่ือยโซ 
ขนาด ๑๒ นิ้ว เพ่ือนํามาใชในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยแจงวาเล่ือย
โซยนตที่มีอยูมีจํานวนนอยและซอมบอย ทําใหไมเพียงพอตอการใชงานในการตัดกิ่ง
ไมตางๆ ในพ้ืนที่ ซึ่ง ณ ปจจุบันตนไมมีขนาดใหญสูงและปกคลุมถนนหนทาง 



บานเรือน โดยเฉพาะในชวงท่ีผานมาฝนตกลมแรง ตนไมหักโคนลมทับถนน การกู
สถานการณเพ่ืออํานวยสะดวกแกประชาชน จึงเปนไปดวยความยากลําบากและ
ลาชาจึงมีความประสงคท่ีจะขออนมุัติตอที่ประชมุสภาเพ่ือการซื้อเล่ือยโซ ขนาด ๑๒ 
นิ้ว 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ         เล่ือยโซยนต มไีมพอใชก็มีความจําเปนตองใช เพ่ือการตัดตนไม กิ่งไมที่ลม 
ประธานสภาเทศบาล ใหมีความรวดเร็วทันใจ  เชิญทาน รองวีระพันธ  สุดเต  ครับ 
นายวรีะพันธ  สุด   เรียนทานประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตร ี คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุมทุกทาน  ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมใหทานสมาชิก

รับทราบตามนี้ ครับ คือในชวงระยะเวลาท่ีผานมาเกิดฝนตกฟาคะนอง ตนไมลม
ขวางถนน เจาหนาท่ีเทศบาลก็ไปชวยกันอํานวยความสะดวกเอาตนไมกิ่งไมออกจาก
ถนน เพ่ือใหรถวิ่งสัญจรไปมาไดตามปกต ิซึ่งอุปกรณที่นําไปทํางานยังขาดเครือ่งมอืก็
จะเอามีดไปซึ่งการทํางานเกิดความลาชา ถามีเครื่องทุนแรง เล่ือยโซก็จะทําใหการ
ตัดกิ่งไม ตนไม รวดเร็วขึ้น จึงนําเสนอใหที่ประชุมไดพิจารณา 

 
-๑๖- 

 
 
นายสิรกิจ  วาปธรรม        ครับ ในสวนนี้ผมขอเสริมทานรองนายกเทศมนตรี เนื่องจากวางานปองกัน 
ปลัดเทศบาล ไมไดตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเล่ือยโซไวในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็จําเปนท่ีตอง

โอนงบประมาณมาตั้งจายเปนรายการใหม ผมในฐานะเจาหนาที่งบประมาณก็
พิจารณาแลววามีความจําเปนตองใชจริงตามที่นําเรียน ก็ขออนุมัติจากสภาเทศบาล 
ขอใชงบประมาณโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ที่ตั้งจายไว จํานวน 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ในกองการศึกษาซึ่งปนีไ้ดจัดงานจัดกิจกรรมแลว แตใชไมหมด โอน
ออกไปเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม มีรายละเอียดดังนี้ 
โอนเพ่ิม   
สํานักปลัดเทศบาล  
แผนงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑอื่น 
เปนคาจัดซื้อเล่ือยโซยนต เครื่องยนตเบนซิน กําลังไมนอยกวา ๒ แรงมา ใบเล่ือย
ขนาดไมนอยกวา ๑๒ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง ในราคาทองตลาดเครื่องละ ๗,๖๐๐ 
บาท เปนเงิน ๑๕,๒๐๐ บาท เปนรายการใหม 
โอนลด 

    กองการศึกษา 
    แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    งานศาสนาและวัฒนธรรม 
    หมวดคาใชสอย 



รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  
คาใชจายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง  ตั้งไว จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เห็น
ควรโอนลด  ๑๕,๒๐๐ บาท 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ    มีสมาชิกทานใดจะสอบถามในรายละเอียดหรือไม เล่ือยโซในป ๒๕๖๐ 
ประธานสภาเทศบาล ไมไดตั้งจายไว แตจากการพิจารณาแลวก็มีความจําเปนท่ีตองใช เพ่ือความคลองตัว

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ทั้งงานในหนาที่และงานที่มีชาวบานรองขอความ
ชวยเหลือ 

  เมื่อไมมีทานใดสอบถาม จะขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล หากสมาชิกสภา
เทศบาลทานใด เห็นชอบใหมีการโอนเงินงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อเล่ือยโซยนต 
ขนาด ๑๒ นิ้ว เปนรายการตั้งใหม จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๗,๖๐๐ บาท ตามราคา
ทองตลาด ตัวนี้ไมตองขออนุญาตถาเห็นชอบโปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชมุ  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชมุ ๑๑ ทาน  ยกมอืใหความเห็นชอบ ๑๑ 
เสียง เปนเอกฉนัท 

 
 
 

-๑๗- 
 
 
นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ    เชิญทาน ส.ท.สมพันธ  ยอมกระโทก 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมพันธ  ยอมกระโทก        เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีที่เคารพ  ผมนายสมพันธ  ยอมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล

เขต ๒  เรื่องการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมป ๒๕๖๐ ผมเห็นวามีเงินเหลือพอจาย
ไดจากที่ไดอนุมัติและคือผมยังติดใจโครงการ วางทอระบายน้ํา คสล. ขามคลอง
ชลประทานไปคลองโบสถ หมูที่ ๖ ที่สภาไดมีมติโอนงบประมาณออกไปแลว 
เนื่องจากติดปญหาเรื่องสถานที่อยูในเขตชลประทานแตผมก็ยังตองการใหสภา
เทศบาลและผูบริหารไดแกไขปญหาใหชาวบาน ถึงแมนวาจะโอนเงินออกไปแลวก็
ตามไมเปนไรขออนุมัติเงินอื่นมาทําก็ได เพ่ือการแกไขปญหาใหชาวบานครับ ฝนตก
มาเดือดรอนจริงๆครับ ขอใหพิจารณาเพียงแตวางทอไปเชื่อมตอกันงบประมาณก็คง
ไมมาก นาจะแกไขปญหาได 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ    เชิญทาน ปลัดเทศบาลตําบลจระเขหนิ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสิรกิจ  วาปธรรม   ครับ ในเรื่องนี ้เพ่ือเปนการแกไขปญหาใหกับชมุชน ประชาชน เพราะ 
ปลัดเทศบาล เทศบาลก็พรอมที่จะแกไขแตเราติดอยูที่ พ้ืนที่ทําไมได เพราะเปนพ้ืนที่ของ

ชลประทานตองไดรับความยินยอมจากกรมชลประทานกอน จึงจะดําเนินการได 
งบประมาณโอนออกแลวก็ไมเปนไรครับ หางบตัวอื่นมาทําได หรือจะจายจากเงิน
สะสมก็ยังคงได 

  ดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหา ณ จุดนี้ตามนี้ ทาน ส.ท.สมพันธ ไดนําเสนอ  
ก็จะไดมอบหมายให  ผูอํานวยการกองชาง  ทาน ส.ท.สมพันธ  ส.ท.จีระพันธ อีกคน



ในฐานะเจาของพ้ืนที่ไปดูสถานที่ครับแลว นํามาเสนอที่ประชุมเพ่ือการพิจารณา
พรอมไดไปหาแนวทางกับชลประทานวาจะดําเนินการไดมากนอยเพียงใด 

  ประชุมในคราวจะไดนํามาพิจารณานําเสนออีกครั้งครับ พรอมที่จะแกไข
ปญหาความเดือดรอน แตเราตองทําใหถูกตองตามระเบียบดวยครับ บางครั้งเรา
แกไขปญหาใหชาวบานไดแตระเบียบหรือพ้ืนที่ไมเอื้ออํานวยใหก็ไมสามารถทําได 
ขอแจงทานสมาชิกใหทราบตามนี้ ครับ 

นายไชยรตัน  พันธนามานุรกัษ           ครับ กต็ามนี้คือปญหาเรื่องนี้ประชาชนไดรับผลกระทบอยูถาจําเปนตอง 
ประธานสภาเทศบาล แกไขก็มอบใหผูอํานวยการกองชาง ส.ท.สมพันธ  ส.ท.จีระพันธ  ไปดูพ้ืนที่

รายละเอียดรวมทั้งการไปติดตอกับชลประทานไดความมาอยางไร ก็นําเสนอใหท่ี
ประชุมไดพิจารณากันตอไป 

  มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม ถาไมมีก็จะไดปดประชุม หมดระเบียบ
 วาระท่ีประชุม ผมขอปดการประชุม 

 
 
 
 

-๑๘- 
 

 
ปดประชมุเวลา  ๑๔.๑๐  น.   

 
(ลงชื่อ)        เพชรา  มักขุนทด     จดบันทึก/รายงานประชุม 

        (นางเพชรา  มักขุนทด) 
                เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลวมีมติรับรอง

รายงานการประชุมเปนเอกฉันท   เมื่อวันที่  ๖  เดือน  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

    
    (ลงชื่อ)      อรุณ   ทรงบันดิษฐ      ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
      (นางอรุณ   ทรงบนัดิษฐ) 
   
    (ลงชื่อ)       ศิลาวัล  ฮวบกระโทก  กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก) 
 
    (ลงชื่อ)       มณฑิรา  นาถา      เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางมณฑิรา  นาถา ) 
 
  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน    มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว 
เมื่อวันที่................เดือน........................................พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 
    (ลงชื่อ)            
       (นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ) 

       ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙ 

วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

..................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕๙   ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙   

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    ตามสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ประจําป ๒๕๕๙   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙  เม่ือวันท่ี ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙  ท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการตรวจ

รายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  พรอมไดลงลายมือชื่อรับรองรายงานการ
ประชุมเรียบรอยแลว   
      ดังนั้นจึงเสนอมายังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณา แกไขเปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติมขอความใด ขอใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือการรับรองรายงานการประชุมตอไป   

มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
                               ....................................................................................................................... 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 
   ๓.๑ การประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙  กําหนดใหเทศบาล ตองจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จากเดิม ๓ ป 
เปลี่ยนเปน ๔ ป (ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซ่ึงจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 
๒๕๕๙ นั้น 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเสนอราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหิน 



เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป เม่ือวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซ่ึง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลจระเขหินไดมีมติใหความเห็นชอบในรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ 
ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เม่ือวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผูบริหารเทศบาลตําบลจระเขหินพิจารณา
อนุมัติรางแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป และประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน ๔ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
เม่ือวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรียบรอยแลว  

เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๑๗ (๔) และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ ใหผูบริหารประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติและนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภา 

 
 
 
 
 
 
-๒- 

 
ทองถ่ิน หนวยงานท่ีเก่ียวของและปดประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน จึงนําเรียน
ใหท่ีประชุมทราบ 
....................................................................................................................... 

                               ....................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  ขออนุมัติโอนเงินประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตามท่ีประชุมสภาเทศบาลไดมีมติใหเทศบาลตําบลจระเขหิน กันเงินเบิกเหลือมปกรณีท่ี
ยังไมไดดําเนินการกอหนี้ผูกพันไปเบิกจายในปงบประมาณ ๒๕๖๐ เม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ ประจําป ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ แลวนั้น   

เนื่องจากมีความจําเปนท่ีจะตองขออนุมัติใหความเห็นชอบ ในการโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ ๒๕๕๙ ตัวท่ีขอกันเงินเบิกเหลือมปไว งบประมาณไมพอจายมี
รายละเอียดดังนี้ 

กองการศึกษา  
แผนงานการศึกษา  
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเขหิน โดยตอเติมอาคารเรียน

ดานหลังหองเรียนท้ัง ๔ หอง ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ใหมีพ้ืนท่ีกวางสําหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานตางๆ รวมกัน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนาท่ี ๘๔ ลําดับท่ี ๑๑) งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท 
ตั้งจายจากอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานกองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา  
ไมสามารถดําเนินการไดงบประมาณไมพอจายควรโอนเพ่ิม ๑๑๔,๐๐๐  บาท 



เหตุผลในการขออนุมัติโอนเพ่ิม เนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งจายไมพอจาย ประกอบกับ
การตรวจประเมินงานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน) ท่ีเรากันวา สมศ. ไดมาประเมินการบริหารงานของศูนยเด็กเล็ก ป พ.ศ. ๒๕๕๗  มี
ขอเสนอแนะดานอาคารสถานท่ีวาหองเรียนของศูนยชุมชนจระเขหิน มีขนาดแคบและไมมีหองทํา
กิจกรรมรวมกัน รวมไปถึงหองพยาบาล หองสมุด จึงเปนท่ีมาของการตั้งงบประมาณในป ๒๕๕๘ 
ในการขยายพ้ืนท่ีดานหลัง เพ่ือจัดทําเปนหองประชุมใหเด็กนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๓- 
 
ทํากิจกรรมรวมกัน รวมท้ังจัดเปนหองสมุดและหองปฐมพยาบาลดวย เดิมจะทําเปนหลังคาตอเติม
จากหองเรียนท้ัง ๔ หอง บริเวณดานหลังอาคารเรียนใหชนกับแนวรั้วของโรงเรียนเลย 
งบประมาณตั้งไว ๓๕๐,๐๐๐ บาท แตพอจะลงมือดําเนินการมีปญหาคือวาหองเรียนทุกหอง 
มีหองน้ําและบอพักอยูดานหลังจํานวน ๔ บอ  จําเปนท่ีจะตองยายบอพักออกและตองปรับพ้ืนท่ี
ใหม เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีใชสอยมากข้ึน  จึงยกเปนอาคารใหมอีกหลังตอเติมไปดานหลัง ไมตอหลังคากับ
อาคารเรียนเดิมตามท่ีไดออกแบบไวในครั้งแรกทําใหงบประมาณไมพอจาย จึงเปนท่ีมาของการ
โอนงบประมาณเพ่ิม  

โอนลด 
กองชาง  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

วางทอระบายน้ํา คสล. ขามคลองชลประทานไปคลองโบสถ หมูท่ี ๖ บานไผ วางทอ คสล. 
มอก.ชั้น ๓ เสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ เมตร ท้ังสองขางรวม ๕๒ ทอ พรอมบอพักน้ําจํานวน ๔ บอ 
พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนาท่ี ๘๔ ลําดับท่ี ๓๖) ตามเทศบัญญัติ ป ๒๕๕๙ หนาท่ี 
๑๑๒ ลําดับท่ี ๑๔  งบประมาณ  ๑๑๔,๐๐๐  บาท  ขอโอนลด ๑๑๔,๐๐๐ บาท ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 

เหตุผลในการโอนลดเงินประมาณ เนื่องจากวาการวางทอระบายน้ําบริเวณคลอง
ชลประทาน ไมสามารถดําเนินการได เพราะเปนท่ีของชลประทานถาจะดําเนินการก็ตองไดรับอนุมัติ
จากชลประทานกอน จึงจะทํากิจกรรมงานในพ้ืนท่ีของชลประทานได และจากการประสานงานกับ
คลองชลประทานทราบวาไมอนุมัติใหหนวยงานใดทํากิจการใดๆ บริเวณพ้ืนท่ีคลองชลประทาน 
โครงการนี้จึงไมสามารถท่ีจะดําเนินการไดเพราะถาทําไปแลว เกิดงานโครงสรางของชลประทานท่ีมีอยู
เสียหายเทศบาลตองรับผิดชอบ ดังนั้นเพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนในชุมชน จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณตัวนี้ออกไป เพ่ือไปเพ่ิมใหกับกองการศึกษาท่ีมีความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กนักเรียนท้ัง ๔ ดาน ประกอบดวย ดานรางกาย ดานอารมณและจิตใจ  ดานสังคม สติปญญา   



ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๓๑ การโอนการแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไวจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจใหเบิกตัดป หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

 
 

 
 
 
 
 
 

-๔- 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

๔.๒  การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ท่ีไดเบิกตัดป หรือขยายเวลาให
เบิกตัดปไว   

ขอความเดิม 
โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเขหิน โดยตอเติมอาคารเรียน

ดานหลังหองเรียนท้ัง ๔ หอง ขนาดกวาง ๔ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ใหมีพ้ืนท่ีกวางสําหรับจัด
กิจกรรมกาเรียนรูดานตางๆ รวมกัน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนาท่ี ๘๔ ลําดับท่ี ๑๑) งบประมาณ  ๓๕๐,๐๐๐  บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  ปรากฏในแผนงานกองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา  

ขอความใหม 
โครงการตอเติมอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กชุมชนจระเขหิน โดยตอเติมอาคารเรียน

ดานหลังหองเรียนท้ัง ๔ หอง ขนาดกวาง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ใหมีพ้ืนท่ีกวางสําหรับจัด
กิจกรรมกาเรียนรูดานตางๆ รวมกัน (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ หนาท่ี ๘๔ ลําดับท่ี ๑๑) งบประมาณ  ๔๖๔,๐๐๐  บาท  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานกองการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ขอ ๓๑ การโอนการแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการท่ีไดเบิกตัดป หรือขยายเวลาใหเบิกตัดปไวจะกระทําได
ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหเบิกตัดป หรือขยายเวลาเบิกตัดป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 



 ........................................................................................................................................ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-๕- 
 

๔.๓  การขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ท่ีไดเบิกตัดป หรือขยายเวลาให
เบิกตัดปไว   
ขอความเดิม 

๑๐.  โครงการตอเติมหลังคาศาลาฌาปนสถาน บานจระเขหิน หมูท่ี ๓ กวาง ๔ เมตร  ยาว 
๒๔ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑  เพ่ิมเติมฉบับท่ี ๒ หนาท่ี ๓ ลําดับท่ี ๒)  เปลี่ยนแปลงโครงการจากซุมประตู  งบประมาณ  
๒๕๐,๐๐๐ บาท  

   ขอความใหม 
 โครงการตอเติมหลังคาพรอมปูพ้ืนกระเบื้อง ฌาปนสถานบานจระเขหิน หมูท่ี ๓ โดยตอ
เติมหลังคากวาง ๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร พรอมปูพ้ืนกระเบื้อง ขนาด ๑๒” X ๑๒” จํานวนไมนอย
กวา ๒๐๔ ตารางเมตร งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 

 

......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ประจําป  ๒๕๕๘ 

ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๘ 
วันท่ี ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐   น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  (ช้ัน  ๒) 
………………………………..……. 

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 
นางเพชรา  มักขุนทด 

ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
รองประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
เลขานุการสภาเทศบาล 

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

 

ผูเขารวมประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

นายชัยนิคม   ปดชา 
นายวีระพันธ  สุดเต 
นางศรีไพร  หอกระโทก 
นายประสงค   เสริฐกระโทก 
นายแสวง  เยยกระโทก 
นายสิรกิจ  วาปธรรม 
นางเมษา  เอมกระโทก 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 

นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 

ชัยนิคม   ปดชา 
- 
- 
ประสงค   เสริฐกระโทก 
แสวง  เยยกระโทก 
- 
เมษา  เอมกระโทก 
- 



๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

นางสาวภัทริญา  สุขพรอม 
นางสาวอรชนาพัชร  หมอไทย 
นางเพชรา  มักขุนทด 
พ.จ.อ.วีระพล  ยิ้มกระโทก 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
รองปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองการศึกษา 
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 

ภัทริญา  สุขพรอม 
- 
เพชรา  มักขุนทด 
วีระพล  ยิ้มกระโทก 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๒– 
   

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  น.  
  

           เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให  เลขานุการสภา
เทศบาลตําบลจระเขหิน  ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากลาวไหว
พระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัย
สามัญ สมัยท่ีสี่  ประจําป  ๒๕๕๘  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ ซ่ึงเปนสมัยสุดทายของป ๒๕๕๘  และมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม
ในวันนี ้ จํานวน ๑๒  ทาน  ครบองคประชุม  จึงขอเชิญทานประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาตามระเบียบวาระการ
ประชุมท่ีกําหนดตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ขอกลาวสวัสดีทุกทาน วันนี้สภาเทศบาลไดเปดประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบดังนี้ 

- เม่ือวันท่ี ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ท่ีผานมาทางวัดจระเขหินไดจัดงาน
ทอดกฐินสามัคคีท่ีวัดโดยมี นางนอย  สรอยกระโทก  เปนเจาภาพหลักและรวมกับพ่ีนอง
ชาวบานจระเขหิน รวมเปนเจาภาพ 

- วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดจัดงานอายุวัฒนะมงคลใหกับพระครูวิภัช
ธรรมคุณ เจาคณะอําเภอครบุรี 

- เม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ วัดจระเขหิน ไดจัดงานเทศนมหาชาติพระ
เวชสันดรชาดก ซ่ึงตองขอขอบคุณทางทานผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกทานท่ีได
รวมงานบุญกับทางวัดจระเขหิน 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
นายกเทศมนตรี ตามท่ีสภาเทศบาลไดมีมติใหเทศบาลตําบลจระเขหินไดกูเงิน บัดนี้เทศบาลไดรับแจงจาก

ทางสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลวา คณะอนุกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการ
เทศบาล ไดประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติใหเทศบาล
ตําบลจระเขหิน กูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือดําเนินโครงการตางๆ รวม ๗ 
โครงการ ในวงเงิน ๒๓,๖๒๑,๐๐๐ บาท โดยเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๓ ตอป กําหนด
ชําระหนี้ภายในระยะเวลา ๑๐ ป ,มีรายละเอียด ดังนี้   



๑. ซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต บานจระเขหิน รวม ๒ โครงการ 
    ในวงเงิน ๓,๙๓๙,๐๐๐ บาท ดังนี้ 

๑.๑ สายรอบคลองจระเขหิน (ฝงดานทิศตะวันตก) หมูท่ี ๓ วงเงิน ๑,๙๑๓,๐๐๐ 

บาท 

๑.๒ สายจากทอลอดเหลี่ยมคลองทากลาง ถึงศาลาประชาคม หมูท่ี ๘ วงเงิน 

๒,๐๒๑,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

-๓- 
 

๒.  เสริมผิวจราจรแอสฟสทติกคอนกรีต สายจากซุมทางเขาบานจระเขหิน (ประปา) หมู
ท่ี ๑ ถึงทางแยกบานนายประทีป ยอมกระโทก บานจระเขหิน ในวงเงิน ๓,๔๓๔,๐๐๐ บาท 

๓.  กอสรางถนน คสล. สายถนนเทศบาล (สี่แยกรานปุมแปว) ถึงสุดเขตเทศบาล หมูท่ี ๑ 
บานจระเขหิน ในวงเงิน ๔,๑๒๑,๐๐๐ บาท 

๔.  ขยายผิวจราจร คสล. จากสามแยกโรงเรียนจระเขหินสังฆกิจวิทยาถึงศาลตาปูบานไผ 
หมูท่ี ๔  ในวงเงิน  ๕,๓๗๒,๐๐๐ บาท 

๕.  กอสรางรางระบายน้ํา คสล. และวางทอระบายน้ํา คสล. พรอมถนน คสล. บานไผ 
หมูท่ี ๖ จากซอยชัยชนะสงคราม ถึงคลองลํามะเกวียนนอย ในวงเงิน ๒,๙๖๐,๐๐๐ บาท  

๖.  ซ้ือรถตักหนา – ขุดหลัง ในวงเงิน  ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
   โดยใหเทศบาลขอรับเงินกูไดตามงวดการจายเงินแหงสัญญาจางและสัญญาซ้ือขาย 

ท้ังนี้ ใหดําเนินการตามท่ีไดรับอนุมัติใหกูเงินและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวของโดยเครงครัดและใหรอการทําสัญญาจางและสัญญาซ้ือขายไวกอน แลวแจงผลการ
ดําเนินการไปยังสํานักงานเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาลโดยผานจังหวัด เพ่ือทําสัญญากูเงินไมเกิน
วงเงินท่ีเทศบาลไดรับอนุมัติใหกู ภายในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙  หากพนกําหนดดังกลาวใหถือ
วาการกูเงินครั้งนี้เปนอันยกเลิก และใหเทศบาลขอรับเงินกูภายใน ๑ ป นับจากวันท่ีทําสัญญากู
เงิน 

จึงแจงใหทานสมาชิกทุกทานไดรับทราบ และในบางโครงการก็ไดดําเนินการเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ เชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางเพชรา  มักขุนทด  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรี และทานสมาชิกสภา 
เลขานุการสภาเทศบาล เทศบาลท่ีเคารพทุกทาน ขอแจงใหท่ีประประชุมทราบในนามของรองปลัดเทศบาลตําบลจระเข

หิน เนื่องจากวาวันนี้ทานปลัดเทศบาลไมไดเขารวมประชุมไปราชการท่ีกรุงเทพมหานคร เปน
ตัวแทน ก.ท.จ.จังหวัดในการประชุมเรื่องงานบริหารงานบุคคล มีเรื่องท่ีจะแจงใหสมาชิกสภา
เทศบาลไดรับทราบเก่ียวกับการจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ของเทศบาลตําบลจระเข
หิน ดังนี้ 



๑.  กิจกรรมวันพอแหงชาติ วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานได
มารวมกิจกรรม 

ในภาคเชาทําบุญตักบาตร  กิจกรรมเฉลิมฉลองชาติไทย กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  กิจกรรมการปฎิญาณตนเปนขาราชการและพลเรือนท่ีดี  การ
มอบรางวัลใหพอดีเดน จํานวน ๖ ทาน  

 
 
 
 
 
 
 
-๔- 
 

กิจกรรมภาคกลางวัน การประกวดแขงขันทางวิชาการมีการประกวดวาดภาพ 
ประกวดแตงเรียงความและประกวดทําพานพุม    

กิจกรรมภาคคํ่า การถวายเครื่องราชสักการะ การจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
การรําถวายพระพร 

การแตงกายในภาคเชาชุดเครื่องแบบเต็มยศ  ภาคคํ่าชุดไทยหรือเสื้อไทยสีเหลือง 
หรือชุดสุภาพ 
๒.  กิจกรรมปนเพ่ือพอในวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘  กําหนดเดินทาง ๒ เสนทาง  

เสนทางท่ี ๑ ปนในบริเวณเขตเทศบาลตามถนนสายหลักในหมูบาน บานไผ-บาน
จระเขหิน ไปถึงทางออกหมูท่ี ๒ บานจระเขหินแลวเลี้ยวซายกลับมาสํานักงานเทศบาล  

เสนทางท่ี ๒  ปนในบริเวณเขตเทศบาลตามถนนสายหลักในหมูบาน บานไผ-
บานจระเขหิน ไปถึงทางออกหมูท่ี ๒ บานจระเขหินแลวเลี้ยวขวาไปตามถนนถึงเข่ือนมูล
บนแลว กลับมาตามถนนมูลบน- ครบุรี และเขาสํานักงานเทศบาล ตําบลจระเขหิน 

จึงขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดรวมกิจกรรมและฝากประชาสัมพันธใหชุมชน
ไดรวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกันตอไป 
๓.  กิจกรรมจัดการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตานภัยยาเสพติด เฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสพระชนมายุครบ ๘๘ พรรษา ๕ ธันวา
มหาราช กําหนดจัดการแขงขันในวันท่ี ๒๘, ๒๙, ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ กีฬาท่ีแขงขัน
ประกอบดวย กีฬาฟุตบอลชาย ๗ คน อายุไมเกิน ๑๒ ป อายุไมเกิน ๑๕ ป และรุน
ประชาชนท่ัวไป กีฬาวอลเลยบอลหญิง  กีฬาตะกรอชาย และกีฬาเปตองหญิง-ชาย จึงขอ
ความรวมมือใหทานสมาชิกไดดําเนินการประชาสัมพันธใหชุมชนทราบเพ่ือการรวม
กิจกรรมตอไป สําหรับรายละเอียดตางๆ เทศบาลจะมีหนังสือแจงใหทราบอีกครั้งคะจึงนํา
เรียนมาเพ่ือทราบตามนี้ 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒    เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕๘  ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๘ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ    ตามสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ประจําป ๒๕๕๘   
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๘  ท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ตรวจรายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘  พรอมไดลงลายมือชื่อ
รับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว   



ดังนั้นจึงเสนอมายังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณา แกไข 
เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมขอความใด   ขอใหเสนอท่ีประชุมเพ่ือการรับรองรายงานการ
ประชุมตอไป  มีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม  ถาไมมี 

 
 
 
 
 
 
-๕- 
 

ขอมติท่ีประชุม หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๘  โปรดยก
มือข้ึน 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทานยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง เปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
   ๓.๑ เรื่องการกูเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ      ในระเบียบวาระนี้ทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบแลว
ประธานสภาเทศบาล ในวาระท่ี ๑ เรื่องแจงใหทราบ คณะอนุกรรมการเงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล  ไดมีมติใน 

คราวประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ อนุมัติใหเทศบาลตําบลจระเขหิน กู
เงินกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือดําเนินโครงการตางๆ รวม ๗ โครงการ ในวงเงิน 
๒๓,๖๒๑,๐๐๐ บาท โดยเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๓ ตอป กําหนดชําระหนี้ภายในระยะเวลา 
๑๐ ป ทุกทานรับทราบแลวนะครับ แจงเพ่ือทราบ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ   
   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล  
นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
นายกเทศมนตรี   การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 โอนเพ่ิม 
   ๑. กองชาง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
-  คาจัดซ้ือนั่งราน จํานวน ๖๐ ตัวๆละ ๑,๒๐๐ บาท   แตเนื่องจากไมไดตั้งงบประมาณไว เปน
รายการตั้งใหม เห็นควรโอนเพ่ิม ๗๒,๐๐๐ บาท 

เหตุผลในการขอโอนเพ่ิม และตั้งงบประมาณข้ึนใหม เพ่ือประโยชนในการบริหารงาน 
และการจัดกิจกรรมตางๆ  

โอนลด 
๑. สํานักปลัดเทศบาล 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  
คาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
(๑) คาจัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนใส จํานวน ๔ หลัง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท  



เปนเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท ดําเนินการเบิกจายแลว จํานวน ๔ หลัง ๆละ ๖,๐๐๐ บาท เปน
เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท  
หมดความจําเปนตองจาย  เห็นควรโอนลด ๘,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
-๖- 
 

(๒) คาจัดซ้ือตูเหล็ก จํานวน ๒ บานเปด จํานวน ๒ หลัง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท  
เปนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท ดําเนินการเบิกจายแลว จํานวน ๒ หลัง ๆละ ๖,๕๐๐ บาท เปน
เงิน ๑๓,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท  
หมดความจําเปนตองจาย  เห็นควรโอนลด ๓,๐๐๐ บาท 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป)  
   

๒.กองคลัง 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  
คาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
(๑) คาจัดซ้ือตูเหล็ก จํานวน ๒ บานเปด จํานวน ๓ หลัง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท  

เปนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ดําเนินการเบิกจายแลว จํานวน ๓ หลัง ๆละ ๖,๕๐๐ บาท เปน
เงิน ๑๙,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๔,๕๐๐ บาท  
หมดความจําเปนตองจาย  เห็นควรโอนลด ๔,๕๐๐ บาท   

 ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
(๒) คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท  

เปนเงิน ๖๙,๐๐๐ บาท ควรโอนลด ๒๓,๐๐๐ บาท 
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารคลัง)  
   

๓. กองการศึกษา 

แผนงานการศึกษา  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  
คาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
(๑) คาจัดซ้ือตูเหล็กบานเลื่อนใส จํานวน ๓ หลัง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท  

เปนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ดําเนินการเบิกจายแลว จํานวน ๓ หลัง ๆละ ๖,๐๐๐ บาท เปน
เงิน ๑๘,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท  
หมดความจําเปนตองจาย  เห็นควรโอนลด ๖,๐๐๐ บาท  
(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
การศึกษา)  
 

๔. กองชาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 



คาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 
(๑) คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน ๑ ชุด ๆ ละ ๒๑,๐๐๐ บาท  

ควรโอนลด ๒๑,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
-๗- 

 
 

(ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหาร
ท่ัวไปอุตสาหกรรมและการโยธา)  

๕. กองชาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสาธารณูปโภค  โครงการท่ี ๑๗  หนาท่ี ๑๑๒ 
(๒) โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนายสุวัฒน  งามตะคุ เชื่อมคลองจระเขหิน  

หมูท่ี ๒ บานจระเขหิน กวาง ๓.๕ เมตร  ยาว ๔๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา ๑,๔๘๔ ตารางเมตร พรอมลงไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หนาท่ี ๒๒  
ลําดับท่ี ๑๔) งบประมาณ  ๘๕๕,๐๐๐ บาท  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) 
      ยังไมดําเนินการกอสราง เห็นควรโอนลด  ๖,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๘๔๘,๕๐๐ บาท  

 

โอนเพ่ิม 
๒. สํานักปลัดเทศบาล งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   

รายจายเพ่ือการลงทุน  
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  
เปนคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   

- คาจัดซ้ือกลองวงจรปด CCTV พรอมคาติดตั้ง ตั้งจายไวเปนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไมพอจาย เห็น

ควรโอนเพ่ิม ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

เหตุผลในการโอนเพ่ิม  เนื่องจากพ้ืนท่ีในการบริหารงานของเทศบาลมีจํานวนพ้ืนท่ี ๗ 

ตารางกิโลเมตร เพ่ือใหการติดตั้งกลองกระจายท่ัวเขตเทศบาล เพ่ือเปนการปองกันและเฝาระวังใน

การเกิดเหตุดานอาชญาชากรรม และการรักษาความสงบเรียบรอยในเขตเทศบาล และตาม

นโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินท่ีมีนโยบายในการติดตั้งกลองวงจรปดใหครอบคลุม

ทุกพ้ืนท่ี เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในการแพรระบาดในชุมชน 
 

โอนลด 

กองชาง 



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสาธารณูปโภค  โครงการท่ี ๑๗  หนาท่ี ๑๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 

-๘- 
 

(๓) โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนายสุวัฒน  งามตะคุ เชื่อมคลองจระเขหิน  
หมูท่ี ๒ บานจระเขหิน กวาง ๓.๕ เมตร  ยาว ๔๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา ๑,๔๘๔ ตารางเมตร พรอมลงไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หนาท่ี ๒๒  
ลําดับท่ี ๑๔) งบประมาณ  ๘๕๕,๐๐๐ บาท  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) 

ยังไมดําเนินการกอสราง โอนลด  ๖,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๘๔๘,๕๐๐ บาท เห็นควร
โอนลด ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๕๔๘,๕๐๐ บาท 

 

โอนเพ่ิม 

๓. กองการศึกษา  
หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
 เปนคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวกับการรับรองแล พิธีการ  

-  งานวันพอแหงชาติ (๕ ธันวาคม ๒๕๕๘) ตั้งจายไว ๑๐๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจายเปนคาใชจายใน

การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช หรือ วันพอ

แหงชาติ ในวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองราชย

สมบัติครบ ๗๐ ป  งบประมาณตั้งจายไว จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไมพอจาย เห็นควรโอนเพ่ิม 

๑๐๕,๕๐๐ บาท 

เหตุผลในการโอนเพ่ิม เพ่ือใหการจัดกิจกรรมสมพระเกียรติและทางรัฐบาลไดมีนโยบาย
กําหนดใหมีการจัดกิจกรรมปนเพ่ือพอพรอมกันท่ัวประเทศในวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซ่ึง
เทศบาลจะไดดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการรวมเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมปนเพ่ือ
พอในวันดังกลาวตอไป 

 

โอนลด 

กองชาง 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสาธารณูปโภค  โครงการท่ี ๑๗  หนาท่ี ๑๑๒ 
(๔) โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนายสุวัฒน  งามตะคุ เชื่อมคลองจระเขหิน  



หมูท่ี ๒ บานจระเขหิน กวาง ๓.๕ เมตร  ยาว ๔๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม
นอยกวา ๑,๔๘๔ ตารางเมตร พรอมลงไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน) 
(ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หนาท่ี ๒๒  

 
 
 
 
 
 
 
-๙- 
 
 

ลําดับท่ี ๑๔) งบประมาณ  ๘๕๕,๐๐๐ บาท  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) 

ยังไมดําเนินการกอสราง โอนลดคร้ังที่ ๑ จํานวน  ๖,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ 
๘๔๘,๕๐๐ บาท โอนลดคร้ังที่ ๒ จํานวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๕๔๘,๕๐๐ บาท เห็น
ควรโอนลด ๑๐๕,๕๐๐ บาท 

 รวมโอนลด  ๗  รายการ  เปนเงิน  ๔๗๗,๕๐๐ บาท  
     โอนเพ่ิม  ๓  รายการ   เปนเงิน  ๔๗๗,๕๐๐ บาท 
การโอนเงินงบประมาณรายจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ (แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๔๓) ตามขอ ๒๗ 
กําหนดวา  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินหรือสิ่งกอสราง ทีท่ําใหลกัษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณา  
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ     เชิญทานเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายแสวง  เยยกระโทก  เรียนทานประธานสภาและทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี  เนื่องจากวาเทศบาลของเราจัดงานบอยมากไมวาจะเปนงานประเพณี งานรัฐพิธี และจัด 

กิจกรรมตางๆ บอยมาก นั่งรานตองไปขอยืมจากหนวยงานอ่ืนบาง ยืมวัดบาง ซ่ึงไมสะดวกตอการ
ทํางาน เพ่ือใหงานสะดวก รวดเร็ว จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาจัดซ้ือนั่งรานการทํางานจะได
ประหยัดเวลา และรวดเร็วยิ่งข้ึน   

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ     มีสมาชิกทานใดจะสอบถามในรายละเอียดท่ีทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงประธานสภา
เทศบาล  ใหทราบถึงเหตุผลในการโอนเงิน เพราะงบประมาณบางรายการซ้ือแลวเงินเหลือจาย บาง 

 รายการมีความจําเปนเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานเตรียมงานถาไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม 
ผมจะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล วาทานสมาชิกสภาเทศบาลทาน ใดเห็นชอบใหคณะผูบริหาร
โอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวนโอนเพ่ิม ๓ รายการ และ
โอนลด ๗ รายการ จํานวนเงินท้ังสิ้น ๔๗๗,๕๐๐ บาท  ตามรายละเอียดท่ีแจง โปรดยกมือข้ึน   

มติท่ีประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทานยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง 
เปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด 
ประธานสภาเทศบาล  
นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
นายกเทศมนตรี             การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๙ กองชาง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการท่ี ๑๗ หนาท่ี ๑๑๒ 
 
 
 
 
-๑๐- 
 
 

 

โครงการเดิม โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานนายสุวัฒน  งามตะคุ เชื่อมคลอง
จระเขหิน หมูท่ี ๒ บานจระเขหิน กวาง ๓.๕ เมตร  ยาว ๔๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนท่ี
ผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๔๘๔ ตารางเมตร พรอมลงไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ ๐.๒๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตําบลจระเขหิน) (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ หนาท่ี ๒๒ ลําดับท่ี ๑๔) 
งบประมาณ  ๘๕๕,๐๐๐ บาท  (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฎในแผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน) 

ไดขออนุมัติโอนลดงบประมาณ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ี ๔   จํานวนเงิน 
๔๑๒,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๔๓,๐๐๐ บาท  จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการ ตามจํานวน
เงิน ดังนี้  
 เปล่ียนแปลงเปน  โครงการกอสรางถนน จากบานนายสุวัฒน งามตะคุ เชื่อมคลอง 
จระเขหิน หมูท่ี ๒ 
 ชวงท่ี ๑  ผิวจราจร คสล. กวาง ๓.๕๐ เมตร  ยาว ๑๘๓ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ๖๔๐.๕๐ ตารางเมตร  พรอมลงไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ย 
ขางละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

    ชวงท่ี ๒  กอสรางถนนผิวจราจรหินคลุกกวางเฉลี่ย  ๓.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  
   เมตร  ยาว ๒๔๐ เมตร 

พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบล 
จระเขหิน) งบประมาณ  ๔๔๓,๐๐๐ บาท 

การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ (แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๓) ตามขอ ๒๙ กําหนดวา  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง 
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณา 

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ      มีสมาชิกทานใดจะสอบถามในรายละเอียดท่ีทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงให
ประธานสภาเทศบาล ไดรับทราบหรือไม เดิมทําถนน คสล.ท้ังหมด เปลี่ยนมาทํา คสล. ๑๘๓ เมตร และถนนหิน 
   คลุก  ๒๔๐ เมตร เสนเดียวกัน ยาวรวม ๔๒๓ เมตร  เม่ือไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม  

ผมจะขอมติท่ีประชุมสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหคณะผูบริหาร  
 เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองชาง 

หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง โครงการท่ี ๑๗ หนาท่ี ๑๑๒ โปรดยกมือข้ึน 



มติท่ีประชุม   มีสมาชิกอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง เปนเอกฉันท 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ      ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๖  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

 

-๑๑- 

 

 

นางเพชรา  มักขุนทด  เรียนทานประธานสภาเทศบาล ในระเบียบวาระท่ี ๖ พอดีทานนายกเทศมนตรี 
เลขานุการสภาเทศบาล เรื่องเรงดวนเสนอมาจึงขอเพ่ิมระเบียบวาระเพ่ือการพิจารณา ดังนี้คะ ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง การ

ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ิมระเบียบวาระท่ี ๗ เปนเรื่อง
อ่ืนๆ (ถามีคะ) 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมป พ.ศ. ๒๕๕๙    
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ     ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี ๖  การขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ป พ.ศ. ๒๕๕๙  
ประธานสภาเทศบาล เชิญทานนายกเทศมนตรีชี้แจง 
นายชัยนิคม  ปดชา  เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานครับ 
นายกเทศมนตรี ตามท่ีเลขานุการสภาแจงผมตองขอโทษดวยท่ีไมไดนําเรื่องการขออนุมัติจายขาดเงินสะสมเขาสู

ระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากเปนกรณีเรงดวนท่ีจะตองดําเนินการแกไขเพราะประชาชน
เดือดรอนในการขนพืชผลทางการเกษตรและการเดินทางไปท่ีนา ในการเก็บเก่ียว ขาวในชวงนี้ 
เนื่องจากวาไดรับรายงานจากงานฝายปองกันรวมกับกองชางในการออกสํารวจถนนในชวงหนาฝน
ท่ีผานมาชวงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ท่ีฝนตกหนักเกิดน้ําทวมถนนเสนฌาปนสถาน ถึงสะพานทาลี 
ขาด ๔ จุด ชวงนี้เปนชวงเก่ียวขาวของชาวบานและตองเก็บขาวผลผลิตข้ึนบาน ทางท่ีจะใชสัญจร
ไปมาลําบากใชไมได เทศบาลไดไปแกไขปญหาท่ีขออนุมัติดําเนินการซอมชวงหนาฝน หากทุกทาน
ยังจําไดเปนการแกไขปญหาชั่วคราวชวงฝนตกลงมา ตอนนี้จะดําเนินการทําถาวร และตองทํา
เรงดวนงบประมาณท่ีจะมาดําเนินการไมมีจึงไดพิจารณาท่ีจะจายขาดเงินสะสมในป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
สาเหตุท่ีตองใชเงินสะสม เนื่องจากวาเทศบัญญัติของเราไดอนุมัติประกาศใชแลว ปญหาท่ีเราพบ
หลังประกาศใชเทศบัญญัติ ประจําป ๒๕๕๙ แลวพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

   โครงการท่ี ๑  โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางเขาฌาปนสถาน
ถึงสะพานทาลี่ หมูท่ี ๓ บานจระเขหิน 

  จุดท่ี ๑  วางทอระบายน้ํา คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๐๐ ม. จํานวน ๑ 
แถวๆละ ๖ ทอน ปรับถมดินพรอมบดทับแนน เทคืนผิวจราจรกวาง ๓ ม. ยาว ๓.๕๐ ม.  หนา 
๐.๑๕ ม. พรอมดาดคอนกรีตหนาทอสองฝง 

  จุดท่ี ๒  วางทอระบายน้ํา คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๖๐ ม. จํานวน ๒ 
ทอน ปรับถมดินพรอมบดทับแนน เทคืนผิวจราจรกวาง ๑ ม. ยาว ๒ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พรอมดาด
คอนกรีตหนาทอฝงเดียว 

  จุดท่ี ๓  วางทอระบายน้ํา สล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๔๐ ม. จํานวน ๑ 
แถวๆละ ๖ ทอน ปรับถมดินพรอมบดทับแนน เทคืนผิวจราจรกวาง ๒ ม. ยาว ๓.๕๐ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. พรอมดาดคอนกรีตหนาทอสองฝง 

  จุดท่ี ๔ ปรับถมดินพรอมบดทับแนน กวาง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓.๕๐ ม. สูง ๑.๐๐ ม. เทคืนผิว
จราจรกวาง ๓.๕๐ ม. ยาว ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พรอมดาดคอนกรีตหนาทอสองฝง 



  จุดท่ี ๕  ปรับถมดินพรอมบดทับแนน กวาง ๒.๐๐ ม. ยาว ๕.๐๐ ม. สูง ๑.๒๐ ม. เทคืน
ผิวจราจรกวาง ๒.๐๐ ม. ยาว ๓.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. 

  งบประมาณ  ๖๘,๒๐๐ บาท (หกหม่ืนแปดพันสองรอยบาทถวน) 
 
 
 

-๑๒- 
 
 
 

โครงการท่ี ๒  ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางเขาฌาปนสถาน
ฝงดานทิศเหนือ หมูท่ี ๓ บานจระเขหิน 

วางทอระบายน้ํา คสล. มอก.ชั้น ๓ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๐๐ ม. จํานวน ๑ 
แถวๆละ ๑๐ ทอน ปรับถมดินพรอมบดทับแนน เทคืนผิวจราจรกวาง ๓ ม. ยาว ๕ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. พรอมดาดคอนกรีตหนาทอสองฝง งบประมาณ  ๕๔,๔๐๐ บาท (หา
หม่ืนสี่พันสี่รอยบาทถวน) 

รวม ๒ โครงการ งบประมาณท่ีขออนุมัติ ท้ังสิ้น  ๑๒๒,๖๐๐ บาท  การขออนุมัติ
จายขาดเงินสะสมในครั้งนี้เปนอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณา
ครับ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ      เชิญผูอํานวยการกองคลังไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางเมษา  เอมกระโทก   เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานและ 
ผูอํานวยการกองคลัง ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพ  การเสนอขออนุมัติจายขาดเงินสะสมในวันนี้ เนื่องจากวา

ในวันนี ้ผูอํานวยการกองชางไมเขาประชุม ในรายละเอียดดานเทคนิคกองชาง ท่ีนําเสนอ
ยังคงอยูในความรับผิดชอบของ ผอ.กองชาง หากมีการคํานวณผิดพลาด ผอ.ชาง ยังคง
ตองรับผิดชอบอยูดี  จึงขอใหเลขานุการไดบันทึกไวในรายงานการประชุมดวย สําหรับเงิน
สะสมท่ีทานนายกเทศมนตรีขอจายขาด จํานวน ๑๒๒,๖๐๐  บาท  จากการตรวจสอบ
เงินสะสมของเทศบาล  ท่ีสามารถนํามาใชได ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ จํานวน 
๒,๗๒๕,๐๘๖.๕๖ บาท คะ 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ      มีสมาชิกทานใดจะสอบถามในรายละเอียดท่ีทานนายกเทศมนตรีไดชี้แจงให
ประธานสภาเทศบาล  ไดรับทราบหรือไม เม่ือไมมีทานใดสอบถามเพ่ิมเติม  

ผมจะขอมติท่ีประชุมสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหคณะผูบริหารจาย
ขาดเงินสะสม ป พ.ศ. ๒๕๕๙  จํานวน ๑๒๒,๖๐๐  บาท โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทานยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง 
เปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  ถามี 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ     มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม  เชิญทานนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชัยนิคม  ปดชา   ขอชี้แจงเก่ียวกับโครงการท่ีขออนุมัติกันเงินไวเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๘  เม่ือการ 
นายกเทศมนตรี ประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๘  กันยายน ๒๕๕๘  ท่ี

ประชุมมีมติใหกันเงินไวจาย จึงขอแจงผลของการดําเนินงานท่ีขออนุมัติกันเงิน ดังนี้ 
๑.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี ๔ บานไผ จากบานนางเล็ก  รักษ

กระโทก  ถึงบานนางสมหมาย  แสงเพ็ง  งบประมาณ ๕๑,๑๐๐.- บาท ดําเนินการเสร็จ
แลว 



 
 
 
 
 
-๑๓- 
 

 

๒.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี ๔ บานไผ จากบานนายสุวรรณ  
พรองสระนอย ถึงบานนางบุญศรี  อุนกระโทก  งบประมาณ ๕๖,๗๐๐.- บาท ดําเนินการ
เสร็จแลว 

๓.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี ๖  บานไผ จากบานนางฝอย  
ลาภกระโทก  มาเชื่อมถนนสายหลัก งบประมาณ ๘๓,๗๐๐.- บาท  กําลังดําเนินการ 

๔.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี ๓ บานจระเขหิน จากบานนาง
ถนอม  สิงหทอง งบประมาณ ๘๓,๖๐๐.- บาท กําลังดําเนินการ 

๕.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี ๔ บานไผ จากบานนายธุระ  
โจทยก่ิง ถึงบานนายลอย สินทม งบประมาณ ๕๑,๖๐๐.- บาท ดําเนินการเสร็จแลว 

๖.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี ๔ บานไผ  จากบานนายบังคม  
เอมกระโทก  ถึงบานนายหลอด  เสริฐกระโทก งบประมาณ ๕๘,๗๐๐.- บาท ดําเนินการ
เสร็จแลว 

๗.  โครงการกอสรางถนน คสล. หมูท่ี ๔ บานไผ จากบานนายสุข  ยอมกระโทก  
ถึงคลองใหญ  งบประมาณ ๒๑๒,๐๐๐.- บาท กําลังดําเนินการ 

๘.  โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) พรอม
ปายประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑ ปาย งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท กําลัง
ดําเนินการดานทิศตะวันตกของสํานักงาน 

๙.  จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดทาย จํานวน ๑ คัน งบประมาณ 
๒,๒๕๐,๐๐๐.-บาท  กําลังดําเนินการ 

๑๐.  จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย ๖ รายการ งบประมาณ ๔๐๐,๔๐๐.- บาท 
ดําเนินการแลวไปติดตั้งท่ีสนามกีฬา หมูท่ี ๘ ทางทิศใตของสนาม 

จึงแจงใหทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ            มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเรื่องใดใหท่ีประชุมทราบหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ในสวนของผมมีเรื่องแจง วันท่ี  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ท่ีวดัสวางหนองแวง จะมีการจัด

งานพิธีพุทธาภิเษก โดยพระเกจิอาจารยตางๆ ขอเชิญทุกทานไดรวมงาน 
เชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

 

นายชัยนิคม  ปดชา   ขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ท่ีไดนําอาหารมารวมงานใน 
นายกเทศมนตรี   วันลอยกระทง และทุกทานท่ีมารวมการจัดกิจกรรม ซ่ึงในปนี้ไดรับคําชมวาการ 

จัดงานออกมาดูดี ท่ีขาดไมไดผูอยูเบื้องหลังของความสําเร็จในการเตรียมงาน ทานเลขา
แสวง  เยยกระโทก  และขอบคุณทาน ส.ท.ลําเพียง  ฮวบกระโทก  ท่ีมาชวย 
ในการจัดเตรียมสถานท่ีตาง ๆ 
 

 



 
 
 
 

-๑๔- 
 
 

 ปญหาเรื่องน้ําลาดพ้ืนถนนบริเวณถนนสายหนาสํานักงานประปาบานจระเขหิน 
และเวลาท่ีฟารมหมูลางคอกหมู หรือประปาลางแทงน้ํา น้ําจะไหลลาดพ้ืนถนนเกิดปญหา
ประกอบกับทอตัน ชวงนี้คงจะตองขอใหสมาชิกทุกทานแจงใหประชาชนบริเวณนั้นทราบ
กอน   รอทําสัญญาเงินกู ผิวจราจรแอลฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี ๒ คงจะดีข้ึน แกปญหาไป
ท่ีเดียวครั้งเดียวจะไดจบ ชวงปใหมคงจะดําเนินการ 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ      เชิญทานเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายแสวง  เยยกระโทก   โครงการกูเงิน ขยายผิวจราจร คสล. จากสามแยกโรงเรียนจระเขหินสังฆกิจ 
เลขานุการนายกเทศมนตรี วิทยาถึงศาลตาปู   บานไผ  หมูท่ี ๔  ทางเทศบาลไดเชิญชาวบานท่ีมีท่ีดินบริเวณสองฟาก

ถนนท่ีจะดําเนินการกอสรางมาประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดในการดําเนินการซ่ึงจะมี
ผลกระทบตอพ้ืนท่ีในการดําเนินงานเกรงวาอาจจะเขาไปในท่ีดินของประชาชนในชวง
ดําเนินการกอสรางแตพ้ืนท่ีท่ีจะกอสรางเปนท่ีของเทศบาลท่ีสาธาราณะ ใหประชาชนเก็บ
พืชผลทางการเกษตรจําพวกมัน ออย ขาว ใหเรียบรอยกอนคาดวาจะดําเนินการได
ประมาณปใหม ซ่ึงประชาชนท่ีมีท่ีดินบริเวณท่ีจะดําเนินการกอสรางตางก็ยินดีและพรอม
ท่ีจะใหความรวมมือ และไดไปชี้แนวเขตท่ีดินท่ีจะกอสรางทุกคนตางเขาใจและพอใจใน
การดําเนินงานของเทศบาลจึงแจงใหทราบ 

 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ      เชิญทาน สท. จีระพันธุ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายจีระพัรนธุ  หุมกระโทก      เรียนทานประธานสภาผานไปยังผูบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากวาทอน้ําประปาบานไผถูกน้ําเซาะใตถนน เกรงวาพ้ืนถนนจะชํารุดทรุด

ตัวลง จึงขอใหผูบริหารไดไปสํารวจและตรวจสอบหากพบจะไดแกไขปญหาตอไป 
 

นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ            ขอขอบคุณทุกทานท่ีเสนอมาก็ขอใหผูบริหารไดไปดูตรวจสอบตามท่ี  
ประธานสภาเทศบาลมา  สมาชิกเสนอมา และมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเรื่องใดใหท่ีประชุมทราบหรือไม 

ถาไมมีและหมดวาระการประชุมแลว ผมขอปดประชุม  
 

                    ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.   
 
 

(ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม 
        (นางเพชรา  มักขุนทด) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 

 
 



 
 

-๑๕- 
 
 

 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลวมีมติรับรองรายงานการ

ประชุมเปนเอกฉันท   เม่ือวันท่ี............. เดือน....................................... พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
    

    (ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
      (นางอรุณ   ทรงบันดิษฐ) 
   

    (ลงชื่อ)            กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก) 
 

    (ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางมณฑิรา  นาถา ) 
 

  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน    มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว 
เม่ือวันท่ี................เดือน........................................พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

    (ลงชื่อ)            
       (นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ) 

       ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ประจําป  ๒๕๕๗ 

ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๗ 
วันท่ี ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๓๐   น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  (ช้ัน  ๒) 
………………………………..……. 

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 
นางธัณนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ 
นายจีระพันธ  หุมกระโทก 
นายประทวน  เลื่อยกระโทก 
นายม่ัง  แอมกระโทก 
นางบุญเรือน  คุรุกิจกําจร 
นายสมพันธ  ยอมกระโทก 
นางเพชรา  มักขุนทด 

ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
รองประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  
เลขานุการสภาเทศบาล 

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

 

ผูเขารวมประชุม 

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

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

นายชัยนิคม   ปดชา 
นายวีระพันธ  สุดเต 
นางศรีไพร  หอกระโทก 
นายประสงค   เสริฐกระโทก 
นายแสวง  เยยกระโทก 
นายสิรกิจ  วาปธรรม 
นางเมษา  เอมกระโทก 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 
นางภัทริญา  โทษา 
นางสาวอรชนาพัชร  หมอไทย 
นางเพชรา  มักขุนทด 
พ.จ.อ.วีระพล  ยิ้มกระโทก 

นายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลจระเขหิน 
ปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ผูอํานวยการกองคลัง 
ผูอํานวยการกองชาง 
หัวหนาฝายอํานวยการ 
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
รองปลัดเทศบาล/รก.ผอ.กองการศึกษา 
หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 

ชัยนิคม   ปดชา 
วีระพันธ  สุดเต 
ศรีไพร  หอกระโทก 
ประสงค   เสริฐกระโทก 
แสวง  เยยกระโทก 
สิรกิจ  วาปธรรม 
- 
เอกชัย  ศรีนิลรัตน 
ภัทริญา  โทษา 
อรชนาพัชร  หมอไทย 
เพชรา  มักขุนทด 
วีระพล  ยิ้มกระโทก 

 
 
 
 



 
 

-๒– 
   

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  น.  
  

           เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให  เลขานุการสภา
เทศบาลตําบลจระเขหิน  ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากลาวไหว
พระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล  สมัย
สามัญ สมัยท่ีสี่  ประจําป  ๒๕๕๗  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  และมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม  จํานวน ๑๒  ทาน  ครบองค
ประชุม  จึงขอเชิญทานประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดตอไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑      เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ีสี่ ซ่ึงในสวนของ 
ประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาลไดดําเนินการจัดทําเอกสารตางๆ แจงใหทุกทานรับทราบไมวาจะ

เปนสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และวันนี้สมาชิกสภาเทศบาล
มาครบองคประชุมพรอมท่ีจะประชุมในวันนี้ 

  เรื่องท่ีจะแจงใหทราบ ขอขอบคุณทุกทานท่ีไดรวมงานแสดงมุฑิตาจิตงานฉลอง
อายุวัฒนะมงคล พระครูวิภัชธรรมคุณ เจาคณะอําเภอครบุรีและงานฉลองเลื่อนพัดยศ 
เปนเจาคณะอําเภอชั้นพิเศษ เม่ือวันท่ี ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ วัดจระเขหิน 
 มีทานใดมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบบาง ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี 

นายแสวง  เยยกระโทก   เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
เลขานุการนายกเทศมนตรี ทานนายกเทศมนตรี ท่ี เคารพทุกทาน ผมนายแสวง เยยกระโทก เลขานุการ

นายกเทศมนตรี ผมมีเรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
ท่ีผานมาทางบานไผ ท้ัง  ๒ หมูบาน  ไดประชุมเก่ียวกับการดําเนินการจัดงานวัดสวาง
หนองแวง  ท่ีประชุมไดดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการวัด จํานวน ๑๕ คน  หารือเรื่อง
การจัดงานทําบุญฉลองอายุวัฒนะมงคลทานเจาคุณพระมงคลวรการ เจาอาวาสวัดสวาง
หนองแวง ในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗  

- งานฉลองพระใหญชัยมงคล วันท่ี ๖ – ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ครับ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญนายวีระพันธ  สุดเต  รองนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวีระพันธ  สุดเต     เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
รองนายกเทศมนตรี  ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน ผมนายวีระพันธ  สุดเต  รองนายกเทศมนตรี 

เรื่องท่ีจะแจงใหทราบ   เรื่องการจัดรถ  EMS  เพ่ือการบริการเหตุฉุกเฉินในพ้ืนท่ี   มี
หลายสวนโดยเฉพาะประชาชนไมเขาใจคําวาฉุกเฉิน จะใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดทํา
ความเขาใจกับประชาชนในชุมชน และใหทานปลัดไดชี้แจงใหประชาชนในชุมชนทราบ
และเขาใจในคําวา “ฉุกเฉิน” ดวยครับ 

 

นายสิรกิจ  วาปธรรม   เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ปลัดเทศบาล   ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน ผมนายสิรกิจ  วาปธรรม  ปลัดเทศบาล 

 
 

-๓- 



 
 

ขอเรียนใหเขาใจตรงกันในคําวา “ฉุกเฉิน” คือความจําเปนเรงดวนท่ีตองการความ
ชวยเหลือโดยเรงดวนท่ีตองชวยเหลือโดยเร็ว แตกรณีท่ีหมอนัดตรวจหรือเปนไขปวดหัว
ธรรมดานี้ไมใช  อาการเจ็บปวยท่ีสามารถเรียกใชบริการได เชน ชักเกร็ง ชักกระตุก เจ็บ
แนนหนาอก หมดสติ ช็อก สัตวมีพิษกัด แลวมีภาวะท่ีรุนแรง อาเจียนเปนเลือด อุจจาระ
เปนเลือด แพอาหารแลวมีอาการท่ีรุนแรง ตกเลือด เลือดออกทางชองคลอด กินสารพิษ
หรือยาพิษ  อุบัติเหตุจากการจราจร ตกท่ีสูงหรือถูกทําราย ไฟฟาชอต  ไฟไหม จมน้ํา น้ํา
รอนลวก  มีโรคประจําตัวแลวมีอาการฉุกเฉิน อุจจาระรวง ปสสาวะเปนเลือด  สิ่ง
แปลกปลอมเขาหู คอ ตา จมูก อาหารเปนพิษ เกิดอาการแพตางๆ เชน แพยา แพอาหาร 
ฯ เปนไขตัวรอนสูงมาก วิงเวียนศรีษะ เปนตน คืออาการฉุกเฉินท่ีสามารถเรียกใชบริการ
ไดครับ 
 เรื่องท่ีจะแจงใหทราบตอไปเปนเรื่องตลาดสดเทศบาล เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ เทศบาลไดดําเนินการประชุมข้ีแจง พอคา-แมคา ไดรับทราบในเรื่องตลาดพรอม
กําหนดกฎเกณฑ ระเบียบและคาใชจายท่ีจะตองดําเนินการ และจะดําเนินการจับฉลาก 
จัดล็อกตลาดใหพอคา แมคา ในวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ขอ
เชิญทานสมาชิกสภาทุกทานดวยครับท่ีตลาดสดเทศบาล  
 เรื่องท่ี ๓ เรื่องการไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปตามมติ คสช. ในป ๒๕๕๘ 
เทศบาลไดรับเงินอุดหนุนท่ัวไปในการดําเนินการจัดทําโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการกอสรางลานกีฬา หมูท่ี ๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๒ ลาน
กวาบาท ตอนนี้ไดผูรับจางเสร็จเรียบรอยแลว รอดําเนินการ 

๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายประทีป ยอมกระโทก 
ถึงบานนายสุวัฒน งามตะคุ หมูท่ี ๒ ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ๑,๐๒๐ ตารางเมตร พรอมปายประชาสัมพันธ
โครงการ จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลจระเขหิน) งบประมาณ 
๖๒๑,๐๐๐ บาท 

๓. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบานนายพงษศักดิ์  จิตตะคุ ถึง
สี่แยก หมูท่ี ๑ บานจระเขหิน ขนาดกวาง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา ๘๑๐ ตาราเมตร พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ 
จํานวน ๑ ปาย (ตามแบบแปลนของเทศบาลตําบลจระเขหิน) งบประมาณ ๔๘๕,๐๐๐ 
บาท 

  ตอนนี้ ไดรับการจัดสรรงบประมาณ โครงการท่ี ๒ และโครงการท่ี ๓ 
งบประมาณ ๑,๑๐๖,๐๐๐ บาท  ไมตองตราเปนเทศบัญญัติแตทําโครงการเสนอจังหวัดให
จังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยโครงการท่ีนําเสนอจะตองสอดคลองกับยุทธศาสตร
ของทางจั งหวัดและแผนพัฒนาทอง ถ่ิน  ซ่ึ ง ในสวนของอํา เภอได มีการแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการระดับอําเภอในการพิจารณาโครงการมีผมและผูอํานวยการกองชาง รวม
เปนคณะกรรมการดวยครับ 

 

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
นายกเทศมนตรี   ทานรองนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน ผมนายชัยนิคม  ปดชา  นายกเทศมนตรี 

 

-๔- 

 



ขอชี้แจงในเรื่องของประชาชนในชุมชนกรณีท่ีมีปญหาความเดือดรอนท่ีผานมาถา

เดือดรอนตองการความชวยเหลือจะนึกถึงสมาชิกสภาเทศบาลท่ีใกลตัวกอน ปญหา

บางครั้งเกิดกับทานสมาชิกสภาเทศบาลเองในการประสานการชวยเหลือทางโทรศัพท  

บางทานจําเบอรโทรติดตอกับเทศบาลไมได ทําใหการชวยเหลือชา ตอนนี้หนวยกูชีพ

ฉุกเฉินเทศบาลไดดําเนินการประสานขอเบอรใหมสายตรงรถ EMS กรณีฉุกเฉินสามารถ

โทรขอความชวยเหลือไดทันทีท่ีหมายเลข ๐๙๘-๑๘๓๕๘๓๒ ครับ มีพนักงานเทศบาลรับ

ทันที จึงแจงใหทราบ 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมวิสามัญ  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗  ครั้ง
ท่ี  ๑ / ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗   

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ในระเบียบวาระนี้ผมจะใหรองประธานสภาเทศบาลดําเนินการครับ เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายนิ่ม  เสริฐกระโทก   ตามสําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ ประจําป ๒๕๕๗   
รองประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗  ท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการ

ประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมแลวเม่ือวันท่ี  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๗  พรอม

ไดลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  ดังนั้นจึงเสนอมายังสมาชิกสภา

เทศบาลตําบลจระเขหิน เพ่ือพิจารณา แกไข เปลี่ยนแปลง  เพ่ิมเติมขอความใด   ขอให

เสนอท่ีประชุมเพ่ือการรับรองรายงานการประชุมตอไป   
 

  เลขานุการสภาเทศบาลขอแกไข คําท่ีพิมพผิดดังนี้ 
ขอแกไขหนาท่ี ๒  บรรทัดท่ี ๑๐  คําวา “สํานักงานพัฒนาสังคมและความ 

 ม่ันคงแหงชาติ” แกเปน “สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงจังหวัดนครราชสีมา”  
  หนาท่ี ๔ บรรทัดท่ี ๔ คําวา “เกษีณยอายุราชการ” แกเปน “เกษียณอายุ

ราชการ” พิมพผิด 
  หนาท่ี ๕ บรรทัดท่ี ๑๓ คําวา “เบิกจายตั้งแตตั้งประงบประมาณจนถึงปจจุบัน” 

แกเปน “เบิกจายตั้งแตตนปงบประมาณจนถึงปจจุบัน”  
 

นายนิ่ม  เสริฐกระโทก  มีสมาชิกทานใดจะแกไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม  ถาไมมีขอมติท่ีประชุม 

รองประธานสภาเทศบาล หากสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย
วิสามัญ  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗  โปรด
ยกมือข้ึน 

   

มติท่ีประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทานยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง 

เปนเอกฉันท 

 
 
 
 
-๕- 

 



ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่อง  เพ่ือพิจารณาการนําเสนอโครงการเพ่ือการขอกูเงิน 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ดวยผูบริหารจะนําโครงการเพ่ือนําเสนอสมาชิกสภาเทศบาลในการจะขอกู 
ประธานสภาเทศบาล เงินเพ่ือนํามาพัฒนาเทศบาล โดยมีเรื่องท่ีจะนําเสนอโครงการตามขอ ๓.๑ เปนโครงการท่ี

นําเสนอโดยผูบริหาร  จึงขอใหทานนายกเทศมนตรีไดนําเสนอโครงการเพ่ือใหสมาชิกสภา
เทศบาลได รวมพิจารณาตอไป ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 

 

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
นายกเทศมนตรี   ท่ีเคารพทุกทาน ผมนายชัยนิคม  ปดชา  นายกเทศมนตรี 

ตั้งแตคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลไดรวมกันทํางานใหเกิดประโยชนตอทองถ่ิน
เปนระยะเวลามาเกือบจะ ๒ ปแลวตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดรวมกันทํางานถือวาเปน
ผลงานของทุกทานท่ีได ทํารวมกันมาโดยเฉพาะคําชมจากประชาชน ถึงแมนวา
งบประมาณท่ีเรามีอยูจะมีจํานวนจํากัด อาจทําใหการพัฒนาเปนไปไดอยางชา การท่ีจะ
ทําใหเทศบาลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน ก็จะตองหาแหลงเงินทุนมา
พัฒนานั้นคือการกูเงินทุนจากกองทุนกิจการเทศบาล ในเรื่องของระเบียบการกูเงินนั้นจะ
ใหทางปลัดเทศบาลไดชี้แจงในรายละเอียดตามระเบียบกฎเกณฑท่ีกําหนดใหสมาชิกได
ทราบตอไป  สําหรับในสวนของฝายบริหารจะนําเสนอโครงการเพ่ือใหสมาชิกสภา
เทศบาลไดชวยกันพิจารณาดูวาเหมาะสมหรือไม  แตในรายละเอียดยังไมเจาะลึกนําเสนอ
โครงการคราวๆ กอน หากท่ีประชุมเห็นชอบจะไดใหทางฝายชางลงพ้ืนท่ีไปสํารวจ
ออกแบบ ประมาณการคาใชจายเพ่ือนําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้ง หากวาไมเห็นชอบ
ดวยก็เปนอันวาไมตองทําครับ โครงการท่ีจะนําเสนอมีดังนี้ 

๑.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) จากบานนางมี  ถึง
ชลประทานมูลบนและยาวออกไปอีกประมาณ ๒๐๐ เมตร ท่ีเปนปญหามานานคงจะตอง
ดําเนินการแกไขใหเปนรูปธรรม 

๒. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนขางศาลาประชาคม หมูท่ี ๘ 
ไปถึงฌาปนสถานบานจระเขหิน เสนหลังสนามกีฬาหมูท่ี ๘ ไปถึง ๓ แยกและออกไป
จนถึงสะพาน 

๓.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางแยกทางเขาหมูบาน
เสนประปาถึงบานนายประทีป  ยอมกระโทก พรอมทําเกาะกลางถนนและประดับไฟ 

๔.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนศาลตาปูบานไผ หมูท่ี ๔ 
จนถึงทางโคงแยกโรงเรียนจระเขหินสังฆกิจวิทยา ถนนเสนนี้จะทําเปนถนนตัวอยางพรอม
ไฟประดับ จะใหชางออกแบบถนนใหสวยงาม อาจตองขยายถนนใหกวางข้ึน 

๕.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ทําทางเทา เริ่มจากโรงเรียนบานไผเขามาถนน
สายในขยายถนนทําฟุตบาทถนนสายหลักทางเขาบานไผ 

๖.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน วงเวียนทางเขาบานไผ และวงเวียนทางเขา ๓ 
แยกบานจระเขหิน เพราะทุกวันนี้ทางเขาบานจระเขหินกับบานไผจะมืด หากทําเปนวง
เวียนติดไฟสองสวางจะมองเห็นไดชัดและเพ่ิมความสวยงาม เพ่ิมความปลอดภัยใหกับผูใช
รถใชถนนดวย 

-๖- 
 
 
๗.  โครงการกอสรางซุมประตูครอมถนนชลประทานมูลบน จํานวน ๒ จุด  จุดท่ี 

๑ บริเวณหนาวัดปาคูเมือง และจุดท่ี ๒ สุดเขตเทศบาลทางไปโรงงานน้ําตาลเปนซุมประตู



เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะเปนสัญญาลักษณในการเขาสูเขต
เทศบาลอีกทางหนึ่ง ซ่ึงในสวนของเรายังไมมีซุมประตูแตอยางใด 

๘.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา 
    ๘.๑ จากบานนายวุฒิ  วันสูงเนิน  ทํารางระบายน้ําท้ัง ๒ ฝง จนถึงถนน

ชลประทาน 
    ๘.๒ รางระบายน้ําจากสามแยกบานนางกวน ไปจนถึงสระเกษตร ลักษณะทํา

แบบทอลอดกลาง หมูท่ี ๖ 
๙.  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต  คลองจระเขหินฝงดาน

ทิศตะวันตก หมูท่ี ๒ 
ครับนําเสนอใหสมาชิกสภาเทศบาลไดรับทราบตามนี้กอน หากสภาพิจารณาแลว

วาโครงการท่ีนําเสนอนั้นสมควรจะกูเงินมาทําก็ขอใหพิจารณาในโอกาสตอไป จะนําเสนอ
ในดานรายละเอียดท้ังแบบแปลนและงบประมาณ เพ่ือการกูเงินตอสภาเทศบาลและ
โครงการท่ีนําเสนอผมวาทานสมาชิกสภาเทศบาลก็จะทราบปญหาดีแตเนื่องจากงบ
เทศบาลมีจํานวนจํากัดจะมาดําเนินการทําปหนาก็คงไดเพียงโครงการเดียวเทานั้นจึง
นําเสนอเพ่ือพิจารณาตอไป 

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ   ครับทานนายกเทศมนตรีไดนําเสนอโครงการท่ีจะขอกูเงินมาดําเนินการ 
ประธานสภาเทศบาล  เฉพาะในสวนของผูบริหารแตในสวนของสมาชิกสภาเทศบาล ยังไมเสนอมาแตกอนท่ีจะ

เสนอผมขอใหปลัดเทศบาลไดพูดเรื่องกฎระเบียบ ในการกูเงินกอนครับ เชิญทาน
ปลัดเทศบาล 

 

นายสิรกิจ  วาปธรรม   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ปลัดเทศบาล   ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน  ผมนายสิรกิจ  วาปธรรม  ปลัดเทศบาล 

ดานระเบียบการกูเงิน การนําเสนอโครงการในการกูเงินครั้งนี้เปนการกูเงินจากกองทุน
กิจการเทศบาลท่ีเทศบาลไดนําเงินฝากสะสมไวทุกปตั้งแตยกฐานะจากสุขาภิบาลมาเปน
เทศบาล ป ๒๕๔๒ ปละไมต่ํากวา ๔๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีสงมาตอนนี้สงไดประมาณ ๑๐ กวา
ปแลว มีเงินฝากประมาณ ๖ ลานกวาบาทท่ีฝากสะสมไว การกูเงินกองทุนระเบียบบอกวา
กูไดไมเกิน ๑๐ เทาของเงินท่ีเราฝากไวจะกูไดมากนอยเพียงใด จะดูฐานะการเงินการคลัง
ของเทศบาลยอนหลัง ๓ ป การกูเงินจะตองนําเงินท่ีกูมาใชประโยชนใน ๓ เรื่องดังตอไปนี้ 

๑. เพ่ือดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๒. เพ่ือการซ้ือท่ีดิน 
๓. เพ่ือการสรางโรงรับจํานํา 
เทศบาลมีเงินฝากสะสมตอนนี้ประมาณ ๖ ลานกวาบาท กูไมเกิน ๑๐ เทาของ

เงินท่ีมีอยูและการสงเงินใชหนี้เงินกู จะดูท่ีงบพัฒนาหรืองบลงทุนของเทศบาลตามเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เชน เทศบาลมีงบพัฒนาในแตละปไมเกิน ๑๐ ลาน

บาท ตั้งเทศบัญญัติในการชําระหนี้ไมเกิน ๖๐% คืองบพัฒนา ๑๐ ลาน 

 
 
-๗- 

 

บาท สงชําระหนี้ไมเกิน ๖ ลานบาท แลวบวกดอกเบี้ยซ่ึงดอกเบี้ยคิดรอยละ ๔ บาท/ป 

และการสงเงินกู (การชําระหนี้) มีกําหนดระยะเวลาสงใชหนี้ ๑๐ ป คือสงเงินตนในปนั้น

พรอมดอกเบี้ยในแตละป (ดอกเบี้ยจะลดลงเหมือนการกูเงินจากสหกรณ) และท่ีสําคัญคือ



ตองตั้งงบประมาณสงใชหนี้เงินกูกอนในเทศบัญญัติ  จึงจะทําโครงการอ่ืนได การกูเงิน

นอกจากจะไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลแลว เอกสารเพ่ิมเติมคือมีหนังสือ การให

ความเห็นชอบการกูเงินจากทางจังหวัด ซ่ึงจังหวัดก็ตองใหความเห็นชอบกอนจึงจะสงเรื่อง

กูใหกองทุนกิจการเทศบาลอนุมัติในการกูเงินตอไป รวมท้ังเอกสารโครงการตางๆ 

ประกอบการขอกู 

- เม่ือไดรับอนุมัติใหกูเ งินแลว เงินจะไมใหเทศบาลทางเทศบาลจะตองมา

ดําเนินการตามข้ันตอน ในงานพัสดุการจัดซ้ือจัดจาง แลวเบิกจายเม่ืองานแลวเสร็จ 

โครงการท่ีทานนายกเทศมนตรีเสนอมาเพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลไดพิจารณาใน
เบื้องตนนี้ตองอยูในแผนพัฒนาเทศบาลดวย หลังจากนี้ถาสมาชิกสภาเทศบาลใหความ
เห็นชอบจะไดมอบหมายใหกองชางไปดําเนินการสํารวจ ออกแบบ ประมาณราคากําหนด
ราคากลางแลวนําเสนอยอดเงินงบประมาณในแตละโครงการใหสภาไดพิจารณาครับ 

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ในสวนของสมาชิกมีทานใดท่ีจะเสนอโครงการเพ่ือการขออนุมัติจากเงินกู 
ประธานสภาเทศบาล  บางครับ เชิญทาน ส.ท.สมพันธ  ยอมกระโทก 
 
นายสมพันธ  ยอมกระโทก  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน  ผมนายสมพันธ  ยอมกระโทก  สมาชิกสภา

เทศบาลเขต ๒  
  โครงการท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอผมเห็นดวย ท่ีจะกูเงินมาทําอยางถนน

เชื่อมระหวางบานไผ-กับบานจระเขหิน ควรจะมีการขยายไหลทางออกไปทําเปนถนน
ตัวอยางใหสวยงาม 

  การทําทางเทาทางฟุตบาทบานไผก็นาทําท้ังถนนสายบานนายอุทัย  ถึงบานนาย
เฉลมิ  หรองกระโทก  หมูท่ี ๖ ท่ีนาทํา 

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทาน ส.ท.ประทวน  เลื่อยกระโทก ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประทวน  เลื่อยกระโทก  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน  ผมนายประทวน  เลื่อยกระโทก  สมาชิกสภา

เทศบาลเขต ๒  
ขอเสนอเรื่องของรางระบายน้ําบางสายยังไมมีและเรื่องการขยายไฟฟา – 

น้ําประปา ใหเต็มพ้ืนท่ี 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทาน ส.ท.ธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

-๘- 
 
 

นางธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ    เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน  ดิฉันนางธัญนรัตน  กิตติรัชตทิวงษ  สมาชิกสภา

เทศบาลเขต ๑  
  ขอเสนองบเรงดวนรางระบายน้ําบานดาบชิด  สรอยสําโรง หนาบานมีรางเกาอยู

แลวขอใหไปดําเนินการ 
 



นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทาน ส.ท.จีระพันธ  หุมกระโทก  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก    เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน  ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล

เขต ๒ 
  ขอเสนอใหถมสระบานนายจอม  เพ่ือนําพ้ืนท่ีมาทําเปนลานกีฬา 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทาน ปลัดเทศบาล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ปลัดเทศบาล   ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน  ผมนายสิรกิจ  วาปธรรม  ปลัดเทศบาล 
  โครงการท่ีจะนําเสนอผมขอใหเปนโครงการท่ีใหญใชงบประมาณมาก คืองบของ

เทศบาลไมมีเพียงพอสําหรับโครงการเล็กๆ จําพวกรางระบายน้ํา คงจะเปนงบของ
เทศบาล งบประจําป ขอใหโครงการท่ีนําเสนอเปนโครงการท่ีมีความม่ันคงถาวร สมกับท่ี
เรากูเงินมาทํามาสรางครับ 

 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ครับ ก็ขอใหพิจารณาดูท่ีรายรับ-รายจายของเทศบาล สมควรท่ีจะกูหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล  ตองพิจารณาท่ีฐานะการคลังของเทศบาลดวยกูแลวมีงบพอท่ีจะจายไดมากนอย   
         เพียงใด โครงการท่ีนําเสนอของทานผูบริหารหากทําไดถนนสายตางๆ คงจะสวยงาม  

มีทานใดจะเสนอโครงการเพ่ิมเติมอีกหรือไม  ตามท่ีทานนายกฯ เสนอมาก็คงจะหลาย
บาท ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบโครงการท่ีทาง
ผูบริหารนําเสนอ เพ่ือการไปทําการสํารวจ รายละเอียด ออกแบบและประมาณราคา
คาใชจายเพ่ือนําเสนอสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งกอนท่ีจะขอความเห็นชอบในการกูเงิน
โปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง
เปนเอกฉันท 

 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ครับ เม่ือท่ีประชุมใหความเห็นชอบตามนี้แลว ตอไปก็คงเปนหนาท่ีของ 
ประธานสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีในการสั่งการให กองชางไปดําเนินการ สํารวจ ออกแบบถนนในแต

ละสายหรือรายละเอียดในแตละโครงการ วามีรายละเอียดแบบไหนใชงบประมาณ 
จํานวนเทาใด นํามาเสนอใหสภาเทศบาลไดพิจารณาใหมอีกครั้ง ซ่ึงจะไดนําไปสูการกูเงิน
ตอไป 

 
 

 

 

-๙- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทานปลัดเทศบาลไดทําการชี้แจงในรายละเอียด ครับ 

ประธานสภาเทศบาล 



 
นายสิรกิจ  วาปธรรม   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ปลัดเทศบาล   ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน  ผมนายสิรกิจ  วาปธรรม  ปลัดเทศบาล 
     ๔.๑ การสงมอบเครื่องกรองน้ําจากโรงเรียนชุมชนจระเขหิน  

ดวยเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดรับหนังสือจากโรงเรียนชุมชนจระเขหิน แจงวา 
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ผูนําชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ และองคกร
ทองถ่ิน โรงเรียนชุมชนจระเขหิน ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ และ ๕/๒๕๕๗ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามลําดับ วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  ท่ีประชุมไดหารือเครื่องกรองน้ําดื่ม
สะอาด ท่ีบริษัทน้ําตาลครบุรี มอบใหชุมชนหมูบาน ท่ีประชุม มีมติมอบใหเทศบาลตําบล
จระเขหินเปนผูดูแลและดําเนินการชวยเหลือชุมชน 

    โรงเรียนชุมชนจระเขหิน จึงไดสํารวจ อาคาร-พัสดุครุภัณฑ ประกอบดวย 
๑. อาคารคอนกรีต ขนาดกวาง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๖.๒๐ เมตร  สูง ๓.๖๐ เมตร 
๒. ถังพักน้ํา ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร   ๑  ลูก 
๓. เครื่องปมน้ํา     ๑  เครื่อง 
๔. เครื่องกรองชุดแรก (๓ ถัง)   ๑  ชุด 
๕. ถังขาวพักน้ํา     ๑  ถัง 
๖. กรองบิกบูล (BIG BLUEX)   ๑  ถัง 
๗. กรองเซรามิค    ๑  ถัง 
๘. กรองคารบอล    ๒  ถัง 
๙. เครื่อง UV     ๑  เครื่อง 
๑๐. เครื่องตัดกระแสไฟฟา   ๑  เครื่อง 

ครับเดิมทางโรงงานน้ําตาลไดมอบเครื่องกรองน้ําใหกับทางโรงเรียนชุมชนจระเข

หิน แตทางโรงเรียนไมสามารถท่ีจะดําเนินการไดเนื่องจากขาดแคลนดานบุคลากรหรือมี

ภาระคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน จึงจะมอบเครื่องกรองน้ํานี้โอนมาใหเทศบาลดูแลบริหารจัดการ

หากสภาเทศบาลมีมติใหเทศบาลรับโอนทรัพยสินท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้ จะเปนทรัพยสิน

ของทางเทศบาล ซ่ึงทรัพยสินการท่ีจะไดมามี ๒ ทางคือ ๑. เทศบาลดําเนินการจัดซ้ือเอง 

และ ๒. มีผูอุทิศใหกรณีเชนนี้เปนการอุทิศให ระเบียบการพัสดุจะไดดําเนินการจัดทํารหัส

คุมครุภัณฑตามระเบียบ การพัสดุตอไป ซ่ึงจะไดมาดําเนินการในเรื่องการบริหารจัดการ

ในการทําน้ําดื่มตอไป 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เชิญทานนายกเทศมนตรี ครับ 

ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยนิคม  ปดชา   เรียนทานประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
นายกเทศมนตรี   ทานรองนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน ผมนายชัยนิคม  ปดชา  นายกเทศมนตรี 

-๑๐- 
 

จากการท่ีทางโรงเรียนไดมอบเครื่องกรองน้ํามาใหเทศบาลบริการจัดการก็เพราะทาง

ชุมชนตลอดจนคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนมีความไววางใจเทศบาล 

ท่ีจะบริหารจัดการไดจึงนําเสนอทานสมาชิกสภาเทศบาล วาจะใหรับโอนหรือไมรับโอน 

แตจากท่ีมองดูผมคิดวาผลประโยชนนาจะเกิดกับชุมชนโอกาสท่ีเทศบาลจะผลิตน้ําดื่มจะ



ไดจําหนายในราคาถูก เพราะทุกวันนี้เกือบทุกบานตองซ้ือน้ําดื่ม การดําเนินการงานตรงนี้

ตองรีบเรง ท่ีจะตองเขาไปดูแลบริหารจัดการ เครื่องมือท่ีรับมอบหากเทศบาลจะซ้ือเองก็

คงจะหลายแสนบาท ในสวนนี้ไมตองลงทุนแตจะมาตอยอดดานการบริหารจัดการตอไป 

คงจะตองจัดหารถ จัดทํา อย. มาตรฐานน้ําดื่ม จัดทําตราเทศบาล ในอนาคตหากสภา

เทศบาลมีมติใหรับโอน 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ครับมีทานใดมีความเห็นอยางอ่ืนหรือไม เชิญทาน ส.ท.จีระพันธ  หุมกระ 

ประธานสภาเทศบาล  โทก 
 

นายจีระพันธ  หุมกระโทก    เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน  ผมนายจีระพันธ  หุมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาล

เขต ๒ 
  ผมขอสอบถามเรื่องท่ีดินครับ จะมีปญหาหรือไม หรืออยางไร 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ครับเชิญทาน ปลัดเทศบาล ครับ 

ประธานสภาเทศบาล   
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ปลัดเทศบาล   ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน  ผมนายสิรกิจ  วาปธรรม  ปลัดเทศบาล 

ในเรื่องท่ีดินก็ดีท่ีจอดรถก็ดี คงจะตองทําหนังสือขอใชท่ีบริเวณนั้น เปนท่ี

ดําเนินการ อํานาจในการอนุมัติในการขอใชท่ีของโรงเรียน หากไมเกิน ๒ ไร เปนอํานาจ

ของผูอํานวยการโรงเรียน กับคณะกรรมการสถานศึกษาคงจะตองขอใชท่ีบริเวณโรงกรอง

น้ําดื่มของโรงเรียนไปกอนครับ  

    คงไมมีปญหาใด 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ครับมีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม ทานสมาชิก

ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหเทศบาลรับโอนเครื่องกรองน้ําจากโรงเรียนชุมชน 

จระเขหิน เพ่ือการผลิตน้ําดื่ม ขอไดโปรดยกมือข้ึน  
 

มติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง
เปนเอกฉันท 

 

๔.๒ เรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 

 

 

 

-๑๑- 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  เรื่องนี้จะใหเลขานุการสภาเทศบาลดําเนินการชี้แจง  

ประธานสภาเทศบาล 
 

นางเพชรา  มักขุนทด   เรียนทานประธานสภาเทศบาลทานสมาชิกสภาเทศบาล   



เลขานุการสภาเทศบาล ทานนายกเทศมนตรีและผูเขารวมประชุมทุกทาน ขออนุญาตชี้แจงในรายละเอียดแทน

ทานปลัดเทศบาล  ระเบียบวาระนี้ สืบเนื่ องมาจากการจัดงานในปมหามงคล

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุครบ ๘๗ พรรษา ในวันท่ี ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๗ นี้ ทางรัฐบาลและทางกรมสงเสริมฯ รวมท้ังจังหวัดไดสั่งการผานมายังทาน

นายอําเภอในการดําเนินการจัดกิจกรรมและจัดทําซุมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ซ่ึงในสวนของซุม เฉลิมพระเกียรติเทศบาลไมไดตั้งงบประมาณจายไวในป 

๒๕๕๘ และเปนนโยบายสั่งการมาดวนจึงมีความจําเปนท่ีจะตองขออนุมัติจากสภา

เทศบาลเพ่ือการพิจารณาใหความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือมาตั้งจายเปนรายการใหม  มี

รายละเอียด ดังนี้  

- สํานักปลัดเทศบาล  

- หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวัสดุ  

- เปนคาใชสอย ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขา

ลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ หนาท่ี ๖๗  

เปนคาใชจายในการฝกอบรมตามโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานของ 

คณะผูบริหาร และพนักงานเทศบาล ฯ  ตั้งจายไว จํานวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ตั้งแตตนปงบประมาณยังไมไดดําเนินการเบิกจาย  

เห็นควรโอนลดจํานวนเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้ 

- สํานักปลัดเทศบาล  

- หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  

     เปนคาครุภัณฑ  คากอสรางติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  ขนาดความยาวของฐาน ๓.๓๐ เมตร ความสูง ๔ เมตร 
ขนาดความกวางดานบน ๒.๕๐ เมตร ขนาดของพานพุมสูง ๑.๒๐ เมตร  
พรอมไฟฟาสองสวาง ดําเนินการติดตั้ง ณ บริเวณทางเขา บานจระเขหิน 
ถนนสายหลักเสนกลางบานเปนรายการตั้งใหม งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท  
จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณาคะ 
 

นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ครับมีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม คงเขาใจกันดีแลวนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล             รายละเอียดท่ีแจงใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบ ถาไมมีผมขอมติท่ีประชุม ทานสมาชิ 

สภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหคณะผูบริหารโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือการจัดสรางซุมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท ขอไดโปรดยกมือข้ึน  
 
 

-๑๒- 
 
 

มติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๒ ทาน ยกมือใหความเห็นชอบ ๑๒ เสียง
เปนเอกฉันท 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพ่ือทราบ 



นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ  ๕.๑  ประกาศเทศบาลตําบลจระเขหิน เรื่องกําหนดอัตราคาเชาประธานสภา
เทศบาล   คาธรรมเนียมตางๆ  ตลอดจนหลักเกณฑการใหเชาแผงจําหนายสินคาในตลาดสด 

เทศบาลตําบลจระเขหินและอัตราคาเชาพ้ืนท่ีบริเวณรอบอาคารตลาดสด 
    (รายละเอียดตามประกาศ ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗)  แนบทาย 
    ใหปลัดเทศบาลไดชี้แจงในรายละเอียด 
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม   เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ปลัดเทศบาล   ทานนายกเทศมนตรีท่ีเคารพทุกทาน  ผมนายสิรกิจ  วาปธรรม  ปลัดเทศบาล 

สืบเนื่องมาจากการดําเนินการกอสรางอาคารตลาดสดเทศบาลท่ีไดดําเนินการกอสรางไป
แลวและเม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ท่ีผานมาไดมีการประชุม พอคา-แมคา ตลาด
สดเทศบาล เพ่ือการชี้แจงกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตางๆ ตลอดจนหลักเกณฑการใหเชา
แผงจําหนายสินคาในตลาดสดเทศบาลและอัตราคาเชาพ้ืนท่ีบริเวณรอบอาคารตลาดสด 
ซ่ึงในสวนของราคาคาเชาและคาธรรมเนียม ตาง ๆ ไดเทียบเคียงกับตลาดเทศบาลไทร
โยง-ไชยวาล และตลาดเทศบาลตําบลแชะ ท่ีมีตลาดรอบๆ ใกลกับพ้ืนท่ีเทศบาลเรา มี
รายละเอียดดังนี้ 
ประเภทกิจการ    
๑. ผูคาขายท่ีเชาแผงอยูในบริเวณอาคารตลาดสด 
   - คาเชาแผงจําหนายสินคา   ๓๐๐ บาท/เดือน 
   - คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตเขาขาย  ๑๐๐ บาท/ปตอสัญญา 
     ของในตลาด 
   - คาขยะมูลฝอย    ๒ บาท/วัน (เชา-เย็น) 
๒. ผูคาขายท่ีอยูนอกบริเวณอาคารตลาดแตอยูในบริเวณตลาด 
   - รถเข็น     ๑๐ บาท/ตารางเมตร    
   - รถยนตเรขายของ ๔ ลอ   ๕๐ บาท/คัน         
   - รถจักรยานยนตพวง ๓ ลอ   ๒๐ บาท/คัน         
   - รถเรขายสินคาท่ัวไปท่ีวางจําหนาย  ๑๕ บาท/ตารางเมตร    

       - ผูคาขายท่ัวไป เก็บคาเชาเชา-เย็น ๒ ครั้ง ครั้งละ  ๕ บาท/ตารางเมตร 
เทศบาลจะดําเนินการการเก็บคาเชาเฉพาะผูคาขายท่ีมาวางของจําหนายเฉพาะ

วันนั้นๆ 
ไดชี้แจงใหกลุมพอคา-แมคาทราบแลว และในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลจะทําการจับฉลากจัดลอกแผงใหผูคาตอไป สําหรับรายละเอียด
ดานการกําหนดอัตราคาเชาฯ เปนไปตามประกาศเทศบาลตําบลจระเขหิน ลงวันท่ี ๑๔  
พฤศจิกายน ๒๕๕๗  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

-๑๓- 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
นายไชยรัตน พันธนามานุรักษ            มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะเสนอเรื่องใดใหท่ีประชุมทราบหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล  ถาไมมีและหมดวาระการประชุมแลว ผมขอปดประชุม  
 
 



ปดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.   
 
 

(ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม 
        (นางเพชรา  มักขุนทด) 
                 เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลวมีมติรับรองรายงานการ

ประชุมเปนเอกฉันท   เม่ือวันท่ี............. เดือน....................................... พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
    

    (ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
      (นางอรุณ   ทรงบันดิษฐ) 
   

    (ลงชื่อ)            กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางศิลาวัล  ฮวบกระโทก) 
 

    (ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางมณฑิรา  นาถา ) 
 

  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน    มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว 
เม่ือวันท่ี................เดือน........................................พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

    (ลงชื่อ)            
       (นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ) 

       ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอมวางทอระบายน้ํา และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยชัยชนะสงคราม 

 ถึงสระเกษตร บานไผ ม.6 
2.  โครงการกอสรางถนนลาดยาง ม.4 จากศาลตาปูบานไผ ถึงแยก โรงเรียนจระเขหินสังฆกิจวิทยา 
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1 จากถนนเทศบาล 1 (รานปุมแปว) ถึงถนนชลประทานมูลบน สุดเขต

เทศบาล 



4. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทอลอดเหลี่ยม คลองทากลาง ม.3 ถึงศาลาประชาคม ม.8 
5. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซุมทางเขาบานจระเขหิน  ม. 1 ถึงแยกบานนายประทีป  

ยอมกระโทก 
6.  โครงการกอสรางซุมประตูคอมถนนชลประทานมูลบน  จํานวน  2  จุด 
7. โครงการกอสรางถนน แอสฟสทติกคอนกรีต  คลองจระเขหิน ฝงดานทิศตะวันตก  ม. 2 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
..................... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕๗   ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗   

 
มติท่ีประชุม  ....................................................................................................................... 
                               ....................................................................................................................... 
  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  เพ่ือพิจารณาการนําเสนอโครงการเพ่ือการกูเงิน 
   ๓.๑ เรื่องนําเสนอโครงการของคณะผูบริหาร 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
   ๓.๒ เรื่องนําเสนอโครงการของสมาชิกสภาเทศบาล 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 
 

......................................... 
 

 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ีส่ี ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

..................... 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๕๗   ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗   
ดวยเลขานุการสภาเทศบาลไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมสภา 

เทศบาล  สมัยวิสามัญ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี  ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๗  
เสร็จเรียบรอยแลว  และคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการ 
ตรวจรายงานการประชุมพรอมรับรองรายงานการประชุมเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี  ๗  ตุลาคม  
๒๕๕๗  จึงเสนอมาใหสมาชิกสภาเทศบาลไดตรวจสอบเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม และรับรองรายงานการ
ประชุมตอไป 

มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  เพ่ือพิจารณาการนําเสนอโครงการเพ่ือการขอกูเงิน 
   ๓.๑ เรื่องนําเสนอโครงการของคณะผูบริหาร 

           ๑.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอมวางทอระบายน้ํา และเทถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กซอยชัยชนะสงคราม ถึงสระเกษตร บานไผ ม.๖ 
      ๒.  โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต  ม.๔  จากศาลตาปูบานไผ   
ถึงแยกโรงเรียนจระเขหินสังฆกิจวิทยา 

                           ๓.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ จากถนนเทศบาล ๑ (รานปุมแปว)   
                     - ถนนชลประทานมูลบน -  สุดเขตเทศบาล 
                           ๔.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากทอลอดเหลี่ยม คลองทากลาง ม.๓  
                     ถึงศาลาประชาคม ม.๘ 
                           ๕.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากซุมทางเขาบานจระเขหิน  ม. ๑  
                     ถึงแยกบานนายประทีป  ยอมกระโทก 
                           ๖.  โครงการกอสรางซุมประตูครอมถนนชลประทานมูลบน  จํานวน  ๒  จุด 

      ๗.  โครงการกอสรางถนนลาดยาง แอสฟสทติกคอนกรีต  คลองจระเขหิน ฝงดานทิศ
ตะวันตก  ม. ๒ 
....................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

 

   ๓.๒ เรื่องนําเสนอโครงการของสมาชิกสภาเทศบาล 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 
 



-๒- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณาการสงมอบเครื่องกรองน้ําจากโรงเรียนชุมชนจระเขหิน  
    ดวยเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดรับหนังสือจากโรงเรียนชุมชนจระเขหิน แจงวา 
   ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ผูนําชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ และองคกร 
   ทองถ่ิน โรงเรียนชุมชนจระเขหิน ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗ และ ๕/๒๕๕๗ วันท่ี ๑๐ ตุลาคม  
   ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามลําดับ วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  ท่ีประชุมไดหารือเครื่องกรองน้ํา 
   ดื่มสะอาด ท่ีบริษัทน้ําตาลครบุรี มอบใหชุมชนหมูบาน ท่ีประชุม มีมติมอบใหเทศบาลตําบล 
   จระเขหินเปนผูดูแลและดําเนินการชวยเหลือชุมชน 
    โรงเรียนชุมชนจระเขหิน จึงไดสํารวจ อาคาร-พัสดุครุภัณฑ ประกอบดวย 

๑๑. อาคารคอนกรีต ขนาดกวาง ๔.๒๐ เมตร ยาว ๖.๒๐ เมตร  สูง ๓.๖๐ เมตร 
๑๒. ถังพักน้ํา ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร   ๑  ลูก 
๑๓. เครื่องปมน้ํา     ๑  เครื่อง 
๑๔. เครื่องกรองชุดแรก (๓ ถัง)   ๑  ชุด 
๑๕. ถังขาวพักน้ํา     ๑  ถัง 
๑๖. กรองบิกบูล (BIG BLUEX)   ๑  ถัง 
๑๗. กรองเซรามิค    ๑  ถัง 
๑๘. กรองคารบอล    ๒  ถัง 
๑๙. เครื่อง UV     ๑  เครื่อง 
๒๐. เครื่องตัดกระแสไฟฟา   ๑  เครื่อง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือทราบ 
    ๕.๑  ประกาศเทศบาลตําบลจระเขหิน เรื่องกําหนดอัตราคาเชาคาธรรมเนียม 
   ตางๆ  ตลอดจนหลักเกณฑการใหเชาแผงจําหนายสินคาในตลาดสดเทศบาลตําบล 
   จระเขหินและอัตราคาเชาพ้ืนท่ีบริเวณรอบอาคารตลาดสด 
   (รายละเอียดตามประกาศ ลงวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗)   

แนบทาย 
   ....................................................................................................................... 
   ..................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
   ....................................................................................................................... 
   ..................................................................................................................... 
 

......................................... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕ 

วันท่ี  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
..................... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕๕   ครั้งท่ี   ๒ / ๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕   

 
มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................... 
                               ................................................................................................................................... 
  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  การแถลงผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
   ของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลจระเขหิน 



   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
   ๔.๑  เรื่องการประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
          พ.ศ. ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 
   ๔.๒  เรื่องการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล  แผน ๓ ป  ป พ.ศ. ๒๕๕๖ –๒๕๕๘ 
          เม่ือวันท่ี  ๒๙   มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
 

   เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบในการปฏิบัติงานของทางราชการ  จึงแจงใหสภาเทศบาลตําบล 
  จระเขหินทราบ 
   

   ................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................... 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
   ....................................................................................................................... 
   ....................................................................................................................... 
 

......................................... 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕ 
วันท่ี  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

..................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   ................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................... 
                               ................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจําป  
พ.ศ. ๒๕๕๕   ครั้งท่ี   ๒ / ๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  
 

    ดวยเลขานุการสภาเทศบาลไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมสภา  
  เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕   ครั้งท่ี   ๒ / ๒๕๕๕   
   เม่ือวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เสร็จเรียบรอยแลว  และคณะกรรมการตรวจ  
  รายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมพรอมรับรองรายงานการ   
 ประชุมเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  จึงเสนอมาใหสมาชิกสภา   
 เทศบาลไดตรวจสอบเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม และรับรองรายงานการประชุมตอไป 
มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................... 
                               ................................................................................................................................... 
  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  การแถลงผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
   ของคณะผูบรหิารเทศบาลตําบลจระเขหิน   



    ดวยเทศบาลตําบลจระเขหิน  จะดําเนินการแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบ  
  ปงบประมาณ ๒๕๕๕  ท่ีไดดําเนินการไปแลว  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ    
 กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   พ.ศ. ๒๕๔๘   
 

    จึงใหผูบริหารช้ีแจงรายละเอียด 
   ................................................................................................................................... 
   ................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................... 
                               ................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
   ๔.๑  เรื่องการประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
          พ.ศ. ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 
   ขอใหผูบริหารไดชี้แจงในรายละเอียด 
 
 
 

-๒- 
 
    ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดใหความเห็นชอบในรางเทศบัญญัติ  
  งบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖  และประธานสภาเทศบาลตําบล 
   จระเขหิน  ไดสงรางเทศบัญญัติดังกลาวใหอําเภอทราบเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
  บัดนี้ นายอําเภอครบุรีปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาใหความ   
 เห็นชอบในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
   และเทศบาลตําบลจระเขหิน  ไดดําเนินการประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย    
  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  แลวเม่ือวันท่ี    ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 
    จึงแจงมาเพ่ือทราบ 
มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................... 
                               ................................................................................................................................... 
 

   ๔.๒  เรื่องการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล  แผน ๓ ป  ป พ.ศ. ๒๕๕๖ –๒๕๕๘ 
          เม่ือวันท่ี  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
   ขอใหผูบริหารไดชี้แจงในรายละเอียด 
 

    เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ  ๒๔  กําหนดวาใหผูบริหารทองถ่ิน   
 ประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลท่ีใชบังคับแลวและนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจงใหสภาทองถ่ิน   
 ทราบ  ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของทางราชการ  เปนไปตามระเบียบ  จึงแจงใหสภา  
 เทศบาลตําบลจระเขหินทราบ 
มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................... 
                               ................................................................................................................................... 
    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
 ๕.๑  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 



   ขอเชิญผูบริหารช้ีแจงรายละเอียด  
  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
      หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   
      โอนเพ่ิม   
 (๑)  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณ  จํานวน ๑ เครื่อง  เปนเงิน  ๔๕,๐๐๐ 
บาท (งานโฆษณาและประชาสัมพันธ) ดําเนินการจัดซ้ือแลว  จํานวน ๑ เครื่อง   เปนเงิน  ๓๑,๙๐๐  
บาท  คงเหลืองบประมาณ  ๑๓,๑๐๐  บาท   
  มีความประสงคจะขอซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณเพ่ิม  จํานวน  
 ๒  เครื่อง (เปนรายการตั้งจายใหมจํานวน ๒ เครื่อง) เพ่ือใหสะดวกตอการใชงานในการ จั ด ทํ า
บัญชีระบบ  e-Laas  งบประมาณตั้งจายไมพอจาย       
 เห็นควรโอนเพ่ิม  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 

 (๒)  คาจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรแบบสามารถถายเอกสารได  จํานวน  ๑  เครื่อง ๆละ  ๗ , ๐ ๐ ๐ 
บาท  เปนรายการตั้งใหม  เห็นควรโอนเพ่ิม  ๗,๐๐๐  บาท   
 
 

-๓- 
 
 โอนลด 
 สํานักปลัดเทศบาล   
 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  แผนงานบริหาร  งานบริหารท่ัวไป  
 ประเภทเงินเดือน ฝายประจํา   
 เงินเดือนเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  ตั้งไว  ๑๗๕,๙๒๐  บาท  ตั้งแตตนปงบประมาณ จ น ถึ ง
ปจจุบัน  ยังไมไดดําเนินการเบิกจาย   เห็นควรโอนลด  ๓๗,๐๐๐  บาท    
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
 ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน แ ล ะ
สิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ ใหมใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน  
  รวมโอนเพ่ิม  ๒  รายการเปนเงิน  ๓๗,๐๐๐  บาท   
  รวมโอนลด   ๑  รายการเปนเงิน  ๓๗,๐๐๐  บาท 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................... 

 
   ๕.๒  การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
    ขอเชิญผูบริหารช้ีแจงรายละเอียด 
    การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   

   ๑.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากขางฌาปนสถาน ถึงบาน 
  นางกฤษณา   เรียบสุภาพร  บานจระเขหิน  หมูท่ี ๓  ขนาดกวาง  ๓  เมตร ยาว  ๘๐    
 เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  ๒๔๐  ตารางเมตร พรอมลงไหล 
 ทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ  ๐.๑๕  เมตร  หนา   ๐.๑๕  เมตร  พรอมปาย   
 ประชาสัมพันธ โครงการ  จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   

   งบประมาณ  ๑๓๑,๕๐๐    บาท 



 

   ๒.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากขางฌาปนสถาน  ถึงบาน 

  นางสําลี อุนกระโทก บานจระเขหิน   หมูท่ี  ๓  ขนาดกวาง  ๓  เมตร  ยาว  ๗๒  เมตร  

  หนา ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  ๒๑๖  ตารางเมตร  พรอมลงไหลทาง   

 หินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ  ๐.๑๕  เมตร หนา ๐.๑๕   เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธ   

 โครงการ  จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   

   งบประมาณ  ๑๑๘,๕๐๐  บาท 

 

    ๓.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    สายจากบานนายประทีป  ยอม 

  กระโทก  ถึงสะพานคลองจระเขหิน  บานจระเขหิน  หมูท่ี ๒   ขนาดกวาง  ๕.๐๐  เมตร    

 ยาว  ๒๐๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร     หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  ๑,๐๐๐     

 ตารางเมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ   จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบแปลน   

 เทศบาลตําบลจระเขหิน)     งบประมาณ  ๕๕๕,๙๐๐  บาท 

 

-๔- 
 

   ๔.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล. หมูท่ี ๔  จากบานนางสํารอง    

  ประเทืองชัยศรี  ถึงศาลตาปู  ขนาดกวาง   ๐.๓๐  เมตร ลกึเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร  ยาว    

 ๔๕๗  เมตร   วางทอ  คสล. มอก. ชั้น ๓ เสนผาศูนยกลาง  ๐.๔๐  เมตร จํานวน   ๒๐    

 ทอน  พรอมบอพักน้ํา  จํานวน  ๘ บอ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน ๑     

 ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๗๒๙,๑๐๐  บาท 

  ๕.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล.  หมูท่ี  ๖ จากบานนายแบะ  รมกระ โทก ถึง
บานนายปราโมทย  เกลี้ยงขํา  ขนาดกวาง  ๐.๔๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๖๐  เมตร   ยาว ๖๐ เมตร  
(ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๙๔,๕๐๐  บาท 
 

  ๖.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา   คสล.  จากทางแยกเขาบานจระเขหิน  ถึง คลองนา
โก  หมูท่ี ๑  บานจระเขหิน  กวาง  ๐.๖๐   เมตร  ลึก  ๐.๖๐  เมตร  หนา   ๐.๐๘   เมตร  ยาว  ๑๕๕   
เมตร พรอมบอพักน้ํา  จํานวน   ๑  บอ   พรอมปาย ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   งบประมาณ  ๑๔๙,๐๐๐  บาท 
 

  ๗. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม  บริเวณคลองทากลาง  บานจระเขหิน   หมู 

  ท่ี  ๓  ทอลอดเหลี่ยมขนาด   ๑.๘๐ X๑.๘๐  เมตร  ยาว  ๗.๐๐   เมตร  พรอมปาย   

 ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)     

 งบประมาณ  ๑๙๙,๔๐๐ บาท 
 

  ๘.  โครงการกอสรางทางเดินเทา  หมูท่ี  ๘  จากบานนางแสวง   แขนสันเทียะ      
  ถึงบานนางศรีนวล    ปดครบุรี  กวางเฉลี่ย   ๑.๔๐  เมตร  หนา ๐.๑๒  เมตร  ยาว  ๑๔    
 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา   ๑๙.๖   ตารางเมตร  และกอสรางรางระบายน้ํา  คสล.    
 ขนาดกวาง  ๐.๓๐  เมตร  ลกึ  ๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๖๕  เมตร  พรอมบอพักน้ํา  จํานวน    
 ๑  บอ  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐  บาท 

 

  ๙.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี ๒ จากบานนางละออง    



 ดอกดาวเรือง  ถึงบาน  นางเวียง  แหยมกระโทก  ขนาดกวาง  ๐.๓๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย   ๐.๕๐   
เมตร   ยาว  ๑๙๘  เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  ๑  ปาย   (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ   ๒๘๘,๖๐๐  บาท 

 

   รวม ๙  โครงการ  งบประมาณขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ป พ.ศ. ๒๕๕๖   
   ท้ังสิ้น    ๒,๓๖๕,๕๐๐   บาท 
   จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
   .................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................. 
มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................... 
                               ................................................................................................................................... 
 
 

-๕- 
 
 

  ๕.๓  การขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย   
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ขอใหผูบริหารช้ีแจงรายละเอียด 
     การขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย   
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
 หนาท่ี  ๖๖  งบลงทุน เปนรายจายเพ่ือการลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  
 เปนคาครุภัณฑ  ตั้งจายในประเภทครุภัณฑการเกษตร  มีรายละเอียดดังนี้   
  ขอความเดิม 
  (๓) ประเภทครุภัณฑการเกษตร (๔๑๐๔๐๐)  ตั้งไว  ๑๕,๐๐๐  บาท   
   (๑.๑)  เครื่องสูบน้ําชนิดเครื่องยนตเบนซิน ๔  จังหวะขนาดทอ ๒ นิ้ว  จํานวน   
 ๑  เครื่อง  เปนเงิน ๑๕,๐๐๐  บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘   
 หนาท่ี ๑๔๐  ลําดับท่ี  ๓)   
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัย  
 ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
  ขอความใหม 
  (๓) ประเภทครุภัณฑการเกษตร (๔๑๐๔๐๐  ตั้งไว  ๑๕,๐๐๐  บาท   
   (๑.๑)  เครื่องสูบน้ําชนิดเครื่องยนตเบนซิน ๔  จังหวะขนาดทอ ๓ นิ้ว  จํานวน   
 ๑  เครื่อง  เปนเงิน ๑๕,๐๐๐  บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘   
 หนาท่ี ๑๔๐  ลําดับท่ี  ๓)   
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัย  
 ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 

  ภาคผนวกรายละเอียดคุณสมบัติครุภัณฑ   
  ขอ ๕  เครื่องสูบน้ําชนิดเครื่องยนตดีเซล  ขออนุมัติเปล่ียนเปนขอความใหม   
  เปนเครื่องสูบน้ําชนิดเครื่องยนตเบนซิน 
 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน  

  ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑   ขอ  ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใน   



 หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน  และสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือ   

 เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

   จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ  
   .................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม  ................................................................................................................................... 
                               ................................................................................................................................... 
 

  ๕.๔  เรื่อง................................ 
 

  ......................................... 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน    

สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ีส่ี ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕   

วันท่ี  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  (ช้ัน ๒)  

..................................... 
ผูมาประชุม 

 

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

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

นางดนตรี    ปณฑะบุตร     
นายสมพันธ   ยอมกระโทก 
นางปาริชาติ   ศรีพิมาย 
นายสมชัย   รุนกระโทก 
นายบุญธรรม   ธรรมตะคุ 
นายศรยุทธ   อุนกระโทก 
นายประทวน   เลื่อยกระโทก 
นายสมิง   ยอดดําเนิน 
นายจิงกก   ทรงบันดิษฐ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ 
นายเกรียงศักดิ์   หลวงกระโทก 
นายลําเพียง  ฮวบกระโทก 
นางเพชรา  มักขุนทด 

ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
รองประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ดนตรี   ปณฑะบุตร 
สมพันธ   ยอมกระโทก 

ลากิจ 
สมชัย   รุนกระโทก 
บุญธรรม   ธรรมตะคุ 

- 
ประทวน   เลื่อยกระโทก 
สมิง    ยอดดําเนิน 
จิงกก    ทรงบันดิษฐ 
ไชยรัตน   พันธนามานุรักษ 
เกรียงศักดิ์   หลวงกระโทก 
ลําเพียง  ฮวบกระโทก 
เพชรา  มักขุนทด 

 

ผูเขารวมประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 

นายนิยม   โลงกระโทก 
นายชนะ   แอมกระโทก 
นายเสนห   เหลือสูงเนิน 
นางมณฑิรา   กลาหาญ 
นายประสาน   ฉํ่าก่ิง 
นายสิรกิจ  วาปธรรม 
นางเมษา    เอมกระโทก 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ผูอํานวยการกองคลัง ๗ 

- 
ชนะ   แอมกระโทก 
เสนห   เหลือสูงเนิน 
มณฑิรา   กลาหาญ 

- 
สิรกิจ   วาปธรรม 

- 



๘ 
๙ 

๑๐ 

นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 
นางบังอร  ชราศรี 
น.ส.ศรินทรญา  หัสสครบุร ี

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ๖ 
นักวิชาการการเงินและบัญชี ๔ 
นักวิชาการพัสดุ  ๔ 

เอกชัย  ศรีนิลรัตน 
บังอร  ชราศรี 
ศรินทรญา  หัสสครบุรี 

 

 
 
 
 
 
 

-๒ – 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  น.   

         เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให  เลขานุการสภา
เทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากลาวไหว
พระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหินไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยท่ีสี่  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕   และมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจํานวน ๑๐  ทาน  เกินก่ึง
หนึ่งสามารถดําเนินการเปดประชุมได  จึงขอเชิญทานประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระ
การประชุมท่ีกําหนดตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่อง ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร   ประธานกลาวสวัสดีแกผูเขารวมประชุม  ประกอบดวย   
ประธานสภาเทศบาล  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหนาสวนราชการท่ีเขา  
   รวมประชุมทุกคน เรื่องท่ีแจงใหทราบวันนี้  สมาชิกสภาเทศบาล  ทานปาริชาติ   
    ไมไดมาประชุม แจงลากับประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากสงลูกไปท่ีจังหวัด  
   ลําปาง  อีกหนึ่งทานไมไดลาถือวาขาดประชุม 
     มีสมาชิกทานใดหรือคณะผูบริหารมีเรื่องใดท่ีจะแจงใหสภาเทศบาล  
   ทราบ  ขอเชิญทานปลัดเทศบาล 
นายสิรกิจ  วาปธรรม   เรื่องท่ีจะแจงใหทราบ  เรื่องแรกการไปศึกษาดูงานของผูสูงอายุท่ี 
ปลัดเทศบาล   จังหวัดหนองคาย  กําหนดการจัดกิจกรรมวันท่ี  ๑๑ – ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
    จํานวนผูสูงอายุท่ีเตรียมไวในการศึกษาดูงานในครั้งนี้  จํานวน  ๑๐๐  คน   
    กิจกรรมท่ีไดจะมีการไหวพระ  ๙  วัด สมาชิกสภาเทศบาลทานใดประสงคจะไป 
    รวมกิจกรรมไหวพระ ๙ วัด ขอใหแจงท่ีกองสาธารณสุข 
     เรื่องท่ีสอง  แจงการครบวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภาเทศบาล 
    และคณะผูบริหาร ในวันท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖  ตามระเบียบกฎหมายเลือกตั้ง 
   จะมีผลบังคับกอนวันครบวาระ ๖๐ วันจนถึงวันเลือกตั้ง  ไดประสานกับทาง   
  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครราชสีมา  คาดวาจะทําการเลือกตั้งใน   
 วันอาทิตยท่ี ๒๔ มีนาคม  ๒๕๕๖  กฎหมายเลือกตั้งกอนครบวาระ ๖๐ วัน  จนถึง   
 วันเลือกตั้งรวมกันจะได  ๑๐๕  วัน  ดังนั้นจึงแจงใหทานสมาชิกสภาเทศบาล    
 รับทราบ  เรื่องใดท่ีทําไดท่ีไมขัดตอกฎหมายเลือกตั้ง และเปนเรื่องปกติสามารถ    
 กระทําไดตามปกติแตถาเรื่องใดไมปกติก็ขอใหระมัดระวัง 

   เรื่องท่ีสาม  เรื่องการเลือกตั้งนายกองคการบริการสวนตําบลจระเขหิน   



  วันอาทิตยท่ี ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕  เปนวันเลือกตั้งนายก อบต.จระเขหิน  ใกลกับ 
  เทศบาลเราจึงแจงใหทราบผูสมัครจํานวน ๒ ทาน   

   เรื่องท่ีสี่  การจัดงานมุทิตาจิตวันคลายวันเกิดพระมงคลวรการ วันท่ี  ๓๐ 
  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ไดประชุมกันเม่ือคืนท่ีวัดบานไผทางวัดไดนิมนตพระคุณเจารวม 
  เจริญพระพุทธมนต  จํานวน ๑๒  องค  ถวายปจจัยองคละ ๓,๐๐๐  บาท  และ 
  นิมนตพระมาเทศน  จํานวน  ๒  องค   ถวายปจจัยองคละ ๑๐,๐๐๐  บาท  จึงขอ 
  แจงใหทานสมาชิกและคณะผูบริหารทราบ  และรวมบริจาคทรัพยตามศรัทธา 

 
 

-๓- 
 
 
   เรื่องท่ีหา  การจัดงานพระใหญชัยมงคลกําหนดจัดวันท่ี ๘ - ๙  กุมภาพันธ  
  ๒๕๕๖  เทศบาลไดรวมจัดกิจกรรมฉลองพระใหญชัยมงคลทุกป  ปนี้ก็ไดตั้ง  

  งบประมาณเพ่ือการจัดงานไวเรียบรอยแลว  ก็ขอเชิญชวนทานสมาชิกทุกทานได  
 รวมทําบุญตามจิตศรัทธาซ่ึงก็ถือวาเปนการทําบุญปกติ  อยางท่ีเคยทํากันมา 

   เรื่องท่ีหก  เรื่องงานจัดซ้ือจัดจางโครงการท่ีขอกันเงินในปงบประมาณ   
  ๒๕๕๕  มาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  จะใหนักวิชาการพัสดุ ได 

  ชี้แจงรายละเอียดวามีโครงการใดท่ีไดกันเงินไวแลวและในป พ.ศ. ๒๕๕๖  ได  
  ดําเนินการไปถึงไหนแลวขอเชิญเจาหนาท่ีพัสดุ  ชี้แจง 

 

นางสาวศรินทรญา  หัสสครบุรี  งานโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  มาดําเนินการในปงบประมาณ 
นักวิชาการพัสดุ    พ.ศ. ๒๕๕๖  มีท้ังหมด  ๔  ตัวท่ีเปนโครงการกอสรางถนนแคปซีน  ประกอบดวย 
    ถนนหมูท่ี ๓  จํานวน  ๑  โครงการ  หมูท่ี ๖  จํานวน ๒  โครงการ  หมูท่ี  ๘   
   จํานวน ๑  โครงการ  ไดผูรับจางและทําสัญญาเสร็จเรียบรอยแลว ขณะนี้อยูใน   
  ระหวางการดําเนินการยังไมแลวเสร็จ  โครงการโรงสูบน้ําไดดําเนินการไปแลวแตยัง   
 ไมแลวเสร็จเชนเดียวกัน  โครงการท่ีขออนุมัติจายขาดเงินสะสมกันเงินไว  ๑      
 โครงการ  ไดแก ทอลอดเหลี่ยม  หมูท่ี ๓ จํานวนเงิน ๓๖๖,๐๐๐  บาท   ได    
 ผูรับเหมาดําเนินการแตยังไมแลวเสร็จ 
     

นายสิรกิจ  วาปธรรม   จึงแจงใหสมาชิกทราบ  งานบางโครงการเชนทอลอดเหลี่ยม  กอสรางแลว 
ปลัดเทศบาล   แตยังไมแลวเสร็จ  และตอนนี้ไดปรับตามสัญญาท่ีทําไว  สําหรับงานถนนลาดยาง 
    กําลังดําเนินการอยูฝากทานสมาชิกสภาเทศบาลไดชวยดูแลเพ่ิมดวยครับ 
     เรื่องไฟฟาสาธารณะ ณ ปจจุบันไดมีประชาชนแตละหมูดําเนินการตอไฟฟา 
    สาธารณะสําหรับแสงสวางยามคํ่าคืน โดยไมไดรับอนุญาตจากการไฟฟา  คงจะตอง 
   หามาตรการในการแกไขซ่ึงเทศบาลจะไดประสานกับการไฟฟาอีกครั้งเพราะแตละป  
  เทศบาลจะตองเสียคาไฟสาธารณะในสวนตางท่ีเกิน ๑๐%  ปละเปนแสนบาท  ตาม   
 หลักการแลวการจะขอใชไฟสาธารณะเทศบาลจะตองเปนผูดําเนินการขออนุญาต   
 จากทางไฟฟาและไฟฟาจะเปนผูมาดําเนินการติดตั้ง  เทศบาลไมสามารถดําเนินการ   
 ได  ลักษณะการติดตั้งไฟสาธารณะท่ีเปนอยู ณ ปจจุบันในชุมชนเสมือนการขโมยใช   
 ไฟฟาสาธารณะ   แตท่ีไฟฟาไมดําเนินการเนื่องจากสวนเกิน ๑๐% จากการใชไฟ   
 สาธารณะ ไฟฟามาเก็บคาไฟกับทางเทศบาลเหมือนกับทางไฟฟาไดประโยชนซ่ึง   
 จะตองประสานหาแนวทางในการแกไขปญหานี้ตอไป 



     จึงแจงใหทราบ  สําหรับเรื่องนี้หากประสานกับการไฟฟาไดรายละเอียด 
   อยางไรจะแจงใหชาวบานตลอดจนผูนําชุมชนมารับฟงคําชี้แจงตอไป 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

-๔- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจําป  

พ.ศ. ๒๕๕๕   ครั้งท่ี   ๒ / ๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  
นางดนตรี  ปณฑะบุตร    ดวยเลขานุการสภาเทศบาลไดดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาล เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕   ครั้งท่ี   ๒ / ๒๕๕๕   
   เม่ือวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เสร็จเรียบรอยแลว  และคณะกรรมการตรวจ  
  รายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมพรอมรับรองรายงานการ   
 ประชุมเรียบรอยแลว  เม่ือวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  จึงเสนอมาใหสมาชิกสภา   
 เทศบาลไดตรวจสอบเพ่ือแกไขเพ่ิมเติม และรับรองรายงานการประชุมตอไป  เชิญทาน    
 ส.ท.บุญธรรม  ธรรมตะคุ 
 

นายบุญธรรม  ธรรมตะคุ  ผมนายบุญธรรม  ธรรมตะคุ  ขอแกไขหนาท่ี ๕  ขอ ๑  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร 
สมาชิกสภาเทศบาล โนตบุค  พิมพผิดครับขอแกไข  เปน  โนตบุค 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร   มีทานใดจะแกไขเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม  ถาไมมีขอมติสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล ทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ีสาม  ประจําป พ.ศ.   
  ๒๕๕๕   ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๐ ทานยกมือรับรองรายงาน 
   การประชุม  จํานวน ๙ เสียง  งดออกเสียง ๑ เสียง 
  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่อง  การแถลงผลการปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   
   ของคณะผูบริหารเทศบาลตําบลจระเขหิน   
นางดนตรี  ปณฑะบุตร  ดวยเทศบาลตําบลจระเขหิน  จะดําเนินการแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบประธานสภา
เทศบาล ปงบประมาณ ๒๕๕๕  ท่ีไดดําเนินการไปแลว  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ    
 กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
   พ.ศ. ๒๕๔๘   
 

    จึงใหผูบริหารช้ีแจงรายละเอียด   
นางมณฑิรา  กลาหาญ  ดิฉันนางมณฑิรา  กลาหาญ  เลขานุการนายกเทศมนตรี ขอรายงานผลการเลขานุการ
นายกเทศมนตรี ปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ ๒๕๕๕  ท่ีไดดําเนินการไปแลวใหสมาชิกสภาเทศบาล 
   ไดรับทราบมีรายละเอียดตามผลการดําเนินงานรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕๕๕  ท่ีแจกจายใหสมาชิกรับทราบแลวจึงขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้ 
     



 
 
 
 
 
 
 
 

-๕- 
 

รายรับ ประจําปงบประมาณ 2555 
รายรับประมาณการไว 36,500,000 บาท ซ่ึงแบงออกเปน 

 

รายการ   ประมาณการ  
   ภาษีอากร  110,000.00  
   ค่าธรรมเนียมค่าปรับ  300,000.00  
   รายไดจ้ากทรัพยสิ์น  270,000.00  
   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์  -  
   รายไดเ้บด็เตล็ด  70,000.00  
   รัฐบาลจดัสรรให ้ 18,250,000.00  
   อุดหนุนทัว่ไป  17,500,000.00  
   อุดหนุนเฉพาะกิจระบุวตัถุประสงค ์ -  

รวม  36,500,000.00  
 
   รายรับจําแนกตามหมวด ประจําปงบประมาณ 2555 
 

รายการ   ประมาณการ   รับจริง  
   ภาษีอากร  110,000.00  129,036.20  

   ค่าธรรมเนียมค่าปรับ  300,000.00  268,999.00  

   รายไดจ้ากทรัพยสิ์น  270,000.00  392,136.31  

   หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์  -  -  

   รายไดเ้บด็เตล็ด  70,000.00  146,359.41  



   รัฐบาลจดัสรรให ้ 18,250,000.00  19,291,971.92  

   อุดหนุนทัว่ไป  17,500,000.00  11,556,275.00  

   อุดหนุนเฉพาะกิจระบุวตัถุประสงค ์ -  10,216,559.80  

รวม  36,500,000.00  42,001,337.64  
-๖- 

 
 

     เทศบาลตําบลจระเขหิน               หมายเหตุ 1  

รายรับจริงจําแนกตามประเภทรายรับประจําเดือน กันยายน 2555 

 
 

รายการ  รหัสบัญชี  ประมาณการ  ต้นปี-ส้ินเดือน  

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  412000           
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั  412104  100   -   -  
  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  412106  500   -  440.00  
  ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย  412107  65,000   -  75,670.00  
  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล  412108  40,000   -  57,000.00  
  ใหใ้ชส้ถานท่ีจาํหน่ายหรือสะสมอาหารในอาคารพื้นท่ี    

ไม่เกิน 200 ตร.ม.  412109  10,000   -  -  

รายการ  รหัสบัญชี  ประมาณการ  ต้นปี-ส้ินเดือน  

  รายไดจ้ดัเก็บเอง              

  หมวดภาษีอากร  411000           

  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  411001  68,000   -  82,060.00  

  ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี  411002  40,000   -  42,176.20  

  ภาษีป้าย  411003  2,000   -  4,800.00  

รวม     110,000   -  129,036.20  



  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบังานทะเบียนราษฎร  412112  1,000   -  1,060.00  
  ค่าปรับผูก้ระทาํผดิกฎหมายจราจรทางบก  412202  200   -  450.00  
 
 
 

-๗- 
 

รายการ  รหัสบัญชี  ประมาณการ  ต้นปี-ส้ินเดือน  

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  412000           

ค่าปรับการผิดสัญญา  412210  60,000   -   -  
ค่าใบอนุญาตประกอบการคา้สาํหรับกิจการท่ีเป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ  412303  40,000  
 -  44,600.00  

ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจาํหน่ายอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหาร  412304  10,000  
 -  12,340.00  

ค่าใบอนุญาตจาํหน่ายสินคา้ในท่ีหรือทางสาธารณะ  412305  70,000   -  70,200.00  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร  412307  1,000   -  5,244.00  
ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการโฆษณาโดยใชเ้คร่ืองขยาย

เสียง  412308  1,000   -  715.00  
ค่าธรรมเนียมใหใ้ชส้ถานท่ีแต่งผม  412399  

1,200  
 -  320.00  

ค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นผูรั้บจา้งแต่งผม  412399   -  960.00  
รวม     300,000   -  268,999.00  

 

รายการ  รหัสบัญชี  ประมาณการ  ต้นปี-ส้ินเดือน  

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  413000           

  ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี  413002  20,000   -  30,000.00  

  ดอกเบ้ีย  413003  250,000   -  362,136.31  
รวม     270,000   -  392,136.31  

  หมวดรายได้เบ็ดเตลด็  415000           
  ค่าขายแบบแปลน  415006  60,000   -  124,800.00  
  ค่าจาํหน่ายแบบพิมพแ์ละคาํร้อง  415006  2,500   -  325.00  



  ค่ารับรองสาํเนาและถ่ายเอกสาร  415007  2,500   -  217.00  

  รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ  415999  5,000  -  21,017.41  
รวม     70,000   -  146,359.41  

-๘- 
 

รายการ  รหัสบัญชี  ประมาณการ  ต้นปี-ส้ินเดือน  
  รายได้ที่รัฐบาลเกบ็แล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น              
  หมวดภาษีจดัสรร  421000           
  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กาํหนดแผน  421002  11,500,000  -  13,376,590.25  
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9  421004  3,730,000   -  2,378,379.34  
  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  421005  30,000   -  114,457.92  
  ภาษีสุรา  421006  800,000   -  1,055,067.65  
  สรรพสามิต  421007  2,000,000   -  1,896,792.29  
  ค่าภาคหลวงแร่  421012  40,000   -  45,400.26  
  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  421013  40,000   -  77,066.21  
  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม

ประมวลกฎหมายท่ีดิน  421015  110,000   -  348,218.00  
รวมเงินทีรั่ฐบาลจัดสรรให้     18,250,000   -  19,291,971.92  

 

รายการ  รหัสบัญชี  ประมาณการ  ต้นปี-ส้ินเดือน  
  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น              
  หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป  431000           
  เงินอุดหนุนทัว่ไปสาํหรับการดาํเนินการตามอาํนาจ

หนา้ท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกทาํ  431002  17,500,000   -  8,560,975.00  
  สนบัสนุนการบริการสาธารณะสุข           80,000.00  
  ส่งเสริมศกัยภาพการจดัการศึกษาทอ้งถ่ิน           2,560.00  
  เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์           90,000.00  
  อุดหนุนทัว่ไปอาหารเสริมนม     -  -  1,129,100.00  



  อุดหนุนทัว่ไปอาหารกลางวนั           1,693,640.00  
รวมเงินอุดหนุนทัว่ไป     17,500,000   -  11,556,275.00  

รวมเงินตามงบประมาณ     36,500,000    -  31,784,777.84  
-๙- 

 
 

รายการ  รหัสบัญชี  ประมาณการ  ต้นปี-ส้ินเดือน  

  เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ              
  อุดหนุนเฉพาะกิจ  (ถ่ายโอนบุคลากร)     -  -  417,727.80  
  อุดหนุนเฉพาะกิจ  (เบ้ียยงัชีพคนชรา)     -  -  8,090,000.00  
  อุดหนุนเฉพาะกิจ  (เบ้ียยงัชีพคนพิการ/ทุพพลภาพ)     -  -  1,014,000.00  
  อุดหนุนเฉพาะกิจ  (ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก)           631,234.00  
  อุดหนุนเฉพาะกิจ  (วสัดุการศึกษา)           57,598.00  
  อุดหนุนเฉพาะกิจ  (กิจกรรมผูป้ระสานงานพลงั

แผน่ดิน ตาสับปะรด)           6,000.00  
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ     0.00  0.00  10,216,559.80  

รวมทั้งส้ิน     36,500,000   -  42,001,337.64  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

-๑๑- 
 

รายจาย ประจําปงบประมาณ 2555 

รายการ  ประมาณการ  โอนลด  โอนเพิม่  ประมาณการหลงั  จ่ายจริง  
  เงินเดือน        (รายละเอียด 1)  7,394,910.00  1,073,760.00  639,468.00  6,960,618.00  6,389,305.00  
  ค่าจา้งประจาํ  (รายละเอียด 2)  1,852,920.00  55,260.00  119,460.00  1,917,120.00  2,312,986.00  
  ค่าจา้งชัว่คราว (รายละเอียด 3)  2,725,440.00  114,140.00  799,900.00  3,411,200.00  3,865,906.00  
  ค่าตอบแทน    (รายละเอียด 4)  1,516,860.00  354,657.00  1,119,758.00  2,281,961.00  1,796,660.00  
  ค่าใชส้อย        (รายละเอียด 5)  7,699,440.00  1,758,814.00  1,085,600.00  7,026,226.00  5,587,021.01  
  ค่าวสัดุ            (รายละเอียด 6)  3,211,970.00  355,490.00  448,273.00  3,304,753.00  2,992,969.63  
  ค่าสาธารณูปโภค  740,000.00  -  -  740,000.00  492,612.88  
  เงินอุดหนุน  2,052,800.00  23,000.00  3,000.00  2,032,800.00  1,845,000.00  
  งบกลาง          (รายละเอียด 7)  1,859,160.00  520,338.00  40,000.00  1,378,822.00  10,340,949.80  
  ค่าครุภณัฑ ์ 1,313,000.00  -  -  1,313,000.00  1,304,080.00  
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  6,133,500.00  -  -  6,133,500.00  4,145,900.00  

รวม  36,500,000.00  4,255,459.00  4,255,459.00  36,500,000.00  41,073,390.32  
 

จายตามแผนงานรวม 

รายการ  ประมาณการ  จ่ายจริงทั้งหมด  
  เงินเดือน        (รายละเอียด 1)  6,960,618.00  6,389,305.00  
  ค่าจา้งประจาํ  (รายละเอียด 2)  1,917,120.00  2,312,986.00  
  ค่าจา้งชัว่คราว (รายละเอียด 3)  3,411,200.00  3,865,906.00  
  ค่าตอบแทน    (รายละเอียด 4)  2,281,961.00  1,796,660.00  
  ค่าใชส้อย        (รายละเอียด 5)  7,026,226.00  5,587,021.01  
  ค่าวสัดุ            (รายละเอียด 6)  3,304,753.00  2,992,969.63  
  ค่าสาธารณูปโภค  740,000.00  492,612.88  
  เงินอุดหนุน  2,032,800.00  1,845,000.00  
  งบกลาง          (รายละเอียด 7)  1,378,822.00  10,340,949.80  
  ค่าครุภณัฑ ์ 1,313,000.00  1,304,080.00  



  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  6,133,500.00  4,145,900.00  
รวม  36,500,000.00  41,073,390.32  

-๑๒- 
 

แผนงานงบกลาง 
 

รายการ  ประมาณการ  รวม  งบกลาง  
  เงินเดือน  -  -  -  
  ค่าจา้งประจาํ  -  -  -  
  ค่าจา้งชัว่คราว  -  -  -  
  ค่าตอบแทน  -  -  -  
  ค่าใชส้อย  -  -  -  
  ค่าวสัดุ  -  -  -  
  ค่าสาธารณูปโภค  -  -  -  
  เงินอุดหนุน  -  -  -  
  งบกลาง *  1,378,822.00  10,340,949.80  10,340,949.80  
  ค่าครุภณัฑ ์ -  -  -  
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  -  -  -  

รวม  1,378,822.00  10,340,949.80  10,340,949.80  
 
 

ช้ีแจงรายละเอียดแผนงานงบกลาง 
 งบกลาง 

 - จายจากเงินรายได   1,208,580.00 
  - จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
   - ประกันสังคม          16,614.00 
   - เงิน ก.ส.จ.           11,755.80 
   - เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    8,090,000.00 
   - เบี้ยยังชีพผูพิการ  1,014,000.00 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๓- 
 

แผนงานบริหารท่ัวไป 

รายการ  ประมาณการ  รวม  บริหารทัว่ไป  บริหารงานคลงั  
  เงินเดือน  5,403,048.00  5,154,251.00  4,599,701.00  554,550.00  
  ค่าจา้งประจาํ *  631,100.00  833,751.00  492,051.00  341,700.00  
  ค่าจา้งชัว่คราว  1,429,020.00  1,428,184.00  772,830.00  655,354.00  
  ค่าตอบแทน*  1,199,619.00  913,590.00  617,906.00  295,684.00  
  ค่าใชส้อย  2,896,746.00  42,439,858.01  1,115,184.25  1,324,673.76  
  ค่าวสัดุ  903,868.00  786,061.55  350,753.55  435,308.00  
  ค่าสาธารณูปโภค  740,000.00  492,612.88  492,612.88  -  
  เงินอุดหนุน  1,632,800.00  1,495,000.00  1,495,000.00  -  
  งบกลาง  -  -  -  -  
  ค่าครุภณัฑ ์ 155,300.00  151,290.00  151,290.00   -  
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  -  -  -  -  

รวม  14,991,501.00  13,694,598.44  10,087,328.68  3,607,269.76  
 
 

ช้ีแจงรายละเอียดแผนงานท่ัวไป 
 

 คาจางประจํา 
  - จายจากเงินรายได   289,340.00 
  - จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  202,746.00 
 คาตอบแทน 

  - จายจากเงินรายได   629,854.00 
  - จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        6,456.00 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-๑๔- 
 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

รายการ  ประมาณการ  รวม  เทศกจิ  ป้องกนั  
เงินเดือน  156,300.00  42,705.00  -  42,705.00  
ค่าจา้งประจาํ  356,960.00  35,640.00  179,940.00  176,520.00  
ค่าจา้งชัว่คราว  478,660.00  477,062.00  -  477,062.00  
ค่าตอบแทน  208,000.00  117,990.00  31,908.00  86,082.00  
ค่าใชส้อย *  560,000.00  319,724.00  -  319,724.00  
ค่าวสัดุ  300,000.00  243,142.00  -  243,142.00  
ค่าสาธารณูปโภค  -  -  -  -  
เงินอุดหนุน  -  -  -  -  
งบกลาง  -  -  -  -  
ค่าครุภณัฑ ์ 109,000.00  108,000.00  -  108,000.00  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  -  -  -  -  

รวม  2,168,920.00  1,665,083.00  211,848.00  1,453,235.00  
 
 

ช้ีแจงรายละเอียดแผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

 คาใชสอย 
  - จายจากเงินรายได   313,724.00 
  - จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       6,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

แผนงานการศึกษา 

รายการ  ประมาณการ  รวม  การศึกษา  
เงินเดือน  435,950.00  288,264.00  288,264.00  
ค่าจา้งประจาํ  -  -  -  
ค่าจา้งชัว่คราว *  203,760.00  661,660.00  661,660.00  
ค่าตอบแทน  130,000.00  111,890.00  111,890.00  
ค่าใชส้อย  799,190.00  492,530.00  492,530.00  
ค่าวสัดุ **  1,306,520.00  1,222,202.08  1,222,202.08  
ค่าสาธารณูปโภค  -  -  -  
เงินอุดหนุน  -  -  -  
งบกลาง  -  -  -  
ค่าครุภณัฑ ์ 33,800.00  33,800.00  33,800.00  
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  -  -  -  

รวม  2,909,220.00  2,810,346.08  2,810,346.08  
 
 

ช้ีแจงรายละเอียดแผนงานการศึกษา 
 

 คาจางช่ัวคราว 
  - จายจากเงินรายได    182,040.00 
  - จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   479,620.00 
 เงินเดือน 

  - จายจากเงินรายได    153,264.00 
  - จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   135,000.00 
 คาวัสดุ 

  - จายจากเงินรายได   1,164,604.08 
  - จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       57,598.00 
 

 
 
 
 
 

-๑๖- 



 
แผนงานสาธารณสุข 

รายการ  ประมาณการ  รวม  สาธารณสุข  
  เงินเดือน  200,270.00  174,575.00  174,575.00  
  ค่าจา้งประจาํ   -   -   -  
  ค่าจา้งชัว่คราว  166,340.00  165,720.00  165,720.00  
  ค่าตอบแทน  140,000.00  59,604.00  59,604.00  
  ค่าใชส้อย  620,000.00  421,690.00  421,690.00  
  ค่าวสัดุ  160,000.00  125,006.00  125,006.00  
  ค่าสาธารณูปโภค  -  -  -  
  เงินอุดหนุน   -   -  -  
  งบกลาง  -  -  -  
  ค่าครุภณัฑ ์ 978,400.00  975,000.00  975,000.00  
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  -  -  -  

รวม  2,265,010.00  1,921,595.00  1,921,595.00  
 

แผนงานเคหะและชุมชน 

รายการ  ประมาณการ  รวม  ไฟฟ้าและถนน  
กาํจัดขยะมูลฝอย  

และส่ิงปฏิกูล  
  เงินเดือน  -  -  -  -  
  ค่าจา้งประจาํ  449,020.00  448,315.00  -  448,315.00  
  ค่าจา้งชัว่คราว  805,240.00  805,200.00  -  805,200.00  
  ค่าตอบแทน  183,205.00  183,205.00  -  183,205.00  
  ค่าใชส้อย  70,000.00  65,900.00  -  65,900.00  
  ค่าวสัดุ  237,535.00  222,765.00  -  222,765.00  
  ค่าสาธารณูปโภค   -   -   -  -  
  เงินอุดหนุน  400,000.00  350,000.00  350,000.00  -  
  งบกลาง  -  -  -  -  
  ค่าครุภณัฑ ์ -  -  -  -  
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  -  -  -  -  

รวม  2,145,000.00  2,075,385.00  350,000.00  1,725,385.00  
-๑๗- 

 



แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

รายการ  ประมาณการ  รวม  เสริมสร้างความเข้มแข็ง  
  เงินเดือน  -  -  -  
  ค่าจา้งประจาํ  -  -  -  
  ค่าจา้งชัว่คราว  -  -  -  
  ค่าตอบแทน  -  -  -  
  ค่าใชส้อย  500,000.00  422,730.00  422,730.00  
  ค่าวสัดุ  -  -  -  
  ค่าสาธารณูปโภค  -  -  -  
  เงินอุดหนุน  -  -  -  
  งบกลาง  -  -  -  
  ค่าครุภณัฑ ์ -  -  -  
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  -  -  -  

รวม  500,000.00  422,730.00  422,730.00  
 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

รายการ  ประมาณการ  รวม  
กฬีาและ

นันทนาการ  
ศาสนาวฒันาธรรม

ท้องถิ่น  
  เงินเดือน  -  -  -  -  
  ค่าจา้งประจาํ  -  -  -  -  
  ค่าจา้งชัว่คราว  -  -  -  -  
  ค่าตอบแทน  -  -  -  -  
  ค่าใชส้อย  1,431,307.00  1,280,606.00  141,147.00  1,139,459.00  
  ค่าวสัดุ  -  -  -  -  
  ค่าสาธารณูปโภค  -  -  -  -  
  เงินอุดหนุน  -  -  -  -  
  งบกลาง  -  -  -  -  
  ค่าครุภณัฑ ์ -  -  -  -  
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  -  -  -  -  

รวม  1,431,307.00  1,280,606.00  141,147.00  1,139,459.00  
-๑๘- 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



 

รายการ  ประมาณการ  รวม  
บริหารทัว่ไป  ก่อสร้างโครงสร้าง

พืน้ฐาน  เกีย่วกบัอุตสาหกรรม  
  เงินเดือน  765,050.00  729,510.00  729,510.00  -  
  ค่าจา้งประจาํ *  480,040.00  674,460.00  674,460.00  -  
  ค่าจา้งชัว่คราว  328,180.00  328,080.00  328,080.00  -  
  ค่าตอบแทน  *  421,137.00  410,381.00  410,381.00  -  
  ค่าใชส้อย  148,983.00  143,983.00  143,983.00  -  
  ค่าวสัดุ  396,830.00  393,793.00  393,793.00  -  
  ค่าสาธารณูปโภค  -  -  -  -  
  เงินอุดหนุน  -  -  -  -  
  งบกลาง  -  -  -  -  
  ค่าครุภณัฑ ์ 36,500.00  35,990.00  35,990.00  -  
  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  6,133,500.00  4,145,900.00  -  4,145,900.00  

รวม  8,710,220.00  6,862,097.00  2,716,197.00  4,145,900.00  
 
 
 

ช้ีแจงรายละเอียดแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 คาจางประจํา 
  - จายจากเงินรายได   479,580.00 
  - จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  194,880.00 
 คาตอบแทน 

  - จายจากเงินรายได   408,491.00 
  - จายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ       1,890.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๙- 
 

เทศบาลตําบลจระเข้หิน 



งบแสดงฐานะทางการเงิน 
เพยีง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2555 

ทรัพย์สิน 

ทรัพยสิ์นตามงบทรัพยสิ์น (หมายเหตุ 1) 
 

   40,742,014.47  

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลงั  (หมายเหตุ 2) 
 

   20,056,544.57  

เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
  

     5,909,104.04  

ลูกหน้ี-เงินยมืงบประมาณ 
  

           60,000.00  

ลูกหน้ี-เงินสะสม 
  

           14,000.00  

รวม 
  

   26,039,648.61  
 

หนีสิ้นและเงินสะสม 

    
1. ทุนทรัพยสิ์น (หมายเหตุ 1) 

 
   40,742,014.47  

2. เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 3) 
 

        913,647.85  

3. รายจ่ายผลดัส่งใบสาํคญั (หมายเหตุ 4) 
 

           60,000.00  

4. รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 5) 
 

     1,330,000.00  

5. รายจ่ายคา้งจ่าย  ปี 2554 (หมายเหตุ 6) 
 

        126,000.00  

5. รายจ่ายคา้งจ่าย  ปี 2555 (หมายเหตุ 7) 
 

     3,802,500.00  

6. เงินทุนสาํรองเงินสะสม 
  

   10,821,356.48  

7. เงินสะสม (หมายเหตุ 8) 
 

     8,986,144.28  

รวม 
  

   26,039,648.61  
-๒๐- 

 

                                                              เทศบาลตําบลจระเข้หิน                                            หมายเหตุ 8  
งบเงินสะสม 



ณ วนัที ่30 กันยายน 2555 
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554 

  
    9,436,500.79  

   รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริง               927,947.32  
  

 
หัก เงินทุนสาํรองเงินสะสม               231,986.83  

  บวก รายรับจริงสูงกวา่รายจ่ายจริงหลงัหกัเงินทุนสาํรองเงินสะสม               695,960.49  
  

 
เงินเบิกเกินส่งคืน               137,611.00  

  
 

รับค่าปรับท่ีจ่ายใหผู้ป้ระกอบการอาชีพก่อสร้างไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์              109,165.00  
  

 
รายจ่ายรอจ่าย (เหลือจ่าย)               148,427.00  

  

 
รายจ่ายคา้งจ่าย 

                 

23,700.00  
  

 
ค่าปรับผดิสัญญาจ่ายจากเงินสะสมและรายจ่ายคา้งจ่าย 

                   

6,330.00  
  หัก จ่ายขาดเงินสะสม            1,571,550.00  
 

( 450,356.51 ) 

 
เงินสะสม 30 กนัยายน 2555 

  
    8,986,144.28  

 

 
    จึงรายงานผลการดําเนินงานใหสภาเทศบาลตําบลจระเขหินทราบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

-๒๑- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องแจงเพ่ือทราบ 
นางดนตรี  ปณฑะบุตร  ๔.๑  เรื่องการประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี  ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 
   ขอใหผูบริหารไดชี้แจงในรายละเอียด 

เงินสะสม 30 กนัยายน 2555 ประกอบด้วย 
   

 
1. เงินฝาก ก.ส.ท.  

  
    5,909,104.04  

 
2. เงินสะสมท่ีสามารถนาํไปใชจ่้ายได ้

  
    3,077,040.24  

    
    8,986,144.28  

 

หมายเหตุ  ในปีงบประมาณ 2555  ไดรั้บอนุมติัให้จ่ายเงินสะสมจาํนวน 14  โครงการ          จาํนวน 

1,598,400.- บาท เบิกจ่ายแลว้จาํนวน 11 โครงการ และจะเบิกจ่ายปีงบประมาณถดัไป จาํนวน 3 

โครงการ จาํนวน 501,100.- บาท  
                    

  



นายเสนห เหลือสูงเนิน  ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน ไดใหความเห็นชอบในรางเทศบัญญัติ  
รองนายกเทศมนตรี งบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖  และประธานสภาเทศบาลตําบล 
   จระเขหิน  ไดสงรางเทศบัญญัติดังกลาวใหอําเภอทราบเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  
  บัดนี้ นายอําเภอครบุรีปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาใหความ   
 เห็นชอบในรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
   และเทศบาลตําบลจระเขหิน  ไดดําเนินการประกาศใชเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย    
  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  แลวเม่ือวันท่ี    ๑๔  กันยายน  ๒๕๕๕ 
    จึงแจงมาเพ่ือทราบ 
 

   ๔.๒  เรื่องการประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาล  แผน ๓ ป  ป พ.ศ. ๒๕๕๖ –๒๕๕๘ 
          เม่ือวันท่ี  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
   

    เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ  
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ  ๒๔  กําหนดวาใหผูบริหารทองถ่ิน   
 ประกาศใชแผนพัฒนาเทศบาลท่ีใชบังคับแลวและนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจงใหสภาทองถ่ิน   
 ทราบ  ดังนั้น  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของทางราชการ  เปนไปตามระเบียบ  จึงแจงใหสภา  
 เทศบาลตําบลจระเขหินทราบ 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    ๕.๑  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
นางดนตรี  ปณฑะบุตร  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด  

  

นายเสนห  เหลือสูงเนิน  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
รองนายกเทศมนตรี       หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   

      โอนเพ่ิม   
 (๑)  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณ  จํานวน ๑ เครื่อง  เปนเงิน  ๔๕,๐๐๐ 
บาท (งานโฆษณาและประชาสัมพันธ) ดําเนินการจัดซ้ือแลว  จํานวน ๑ เครื่อง   เปนเงิน  ๓๑,๙๐๐  
บาท  คงเหลืองบประมาณ  ๑๓,๑๐๐  บาท   
  มีความประสงคจะขอซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณเพ่ิม  จํานวน  
 ๒  เครื่อง (เปนรายการตั้งจายใหมจํานวน ๒ เครื่อง) เพ่ือใหสะดวกตอการใชงานในการ จั ด ทํ า
บัญชีระบบ  e-Laas  คุณสมบัติ ประกอบดวย 
 CPU CORE 17-3610QM (1.6GHz up to 2.30 GHz) 
 GVA:nvidia Geoforce 640M 2GB 
 RAM: 4 GB DDR3 
 HDD: 750 GB 

 -๒๒- 
 
 LCD 14.0” HD LED (1366X768) 
 DVD – super Multi,2-in-1 Card Reader 
 Wirless 802.11b/g/n WLAN,BLUETOOTH 
 HDMI Port, UDB 3.0 HD Webcam 
 Battery : 6-cell Li-ion 



 งบประมาณตั้งจายไมพอจายเห็นควรโอนเพ่ิม  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 

 (๒)  คาจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรแบบสามารถถายเอกสารได  จํานวน  ๑  เครื่อง ๆละ  ๗ , ๐ ๐ ๐ 
บาท  เปนรายการตั้งใหม  เห็นควรโอนเพ่ิม  ๗,๐๐๐  บาท   
 

 โอนลด 
 สํานักปลัดเทศบาล   
 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  แผนงานบริหาร  งานบริหารท่ัวไป  

   ประเภทเงินเดือน ฝายประจํา  ตั้งไว  ๒,๑๙๓,๑๕๐  บาท 
 โอนลดเงินเดือนเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  ตั้งไว  ๑๗๕,๙๒๐  บาท  เห็นควรโอนลด   ๓๗,๐๐๐ 
บาท   
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
 ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน แ ล ะ
 สิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ ใ ห ม
 ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
  รวมโอนเพ่ิม  ๒  รายการเปนเงิน  ๓๗,๐๐๐  บาท   
  รวมโอนลด   ๑  รายการเปนเงิน  ๓๗,๐๐๐  บาท 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  ขอเชิญทานปลัดเทศบาล คะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม  ขอเรียนใหทราบวาเงินท่ีเอามาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน ๒ เครื่อง  
ปลัดเทศบาล  และเครื่องปริ้นเตอรแบบถายเอกสารได  เปนรายการตั้งใหม โอนเงินจากเงินเดือน 
   เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  เนื่องจากเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในสอบเปลี่ยนสายงาน 
   เปนตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  ทําใหเงินเดือนเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 
   เหลือจายจึงขอโอนเงินงบประมาณไปโอนเพ่ิมในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค 
   และเครื่องปริ้นเตอร  จํานวนเงินงบประมาณ  ๓๗,๐๐๐  บาท   
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  ทานสมาชิกทุกทานคงจะเขาใจ เนื่องจากงบประมาณท่ีขอโอนไมตองจายเปน 
ประธานสภาเทศบาล  เงินเดือนใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในแลว  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม  
  ถาไมมีขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณได   
  ตามท่ีเสนอโปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๐ ทาน  ยกมือใหความเห็นชอบ 
   จํานวน ๙ เสียง  งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง   
 
 

-๒๓- 
 

         ๕.๒  การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางดนตรี  ปณฑะบุตร  การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด 
 

นายเสนห  เหลือสูงเนิน  การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
รองนายกเทศมนตรี  ๑.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากขางฌาปนสถาน ถึงบาน 



  นางกฤษณา   เรียบสุภาพร  บานจระเขหิน  หมูท่ี ๓  ขนาดกวาง  ๓  เมตร ยาว  ๘๐    
 เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  ๒๔๐  ตารางเมตร พรอมลงไหล 
 ทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ  ๐.๑๕  เมตร  หนา   ๐.๑๕  เมตร  พรอมปาย   
 ประชาสัมพันธ โครงการ  จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   

   งบประมาณ  ๑๓๑,๕๐๐    บาท 

 

   ๒.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากขางฌาปนสถาน  ถึงบาน 

  นางสําลี อุนกระโทก บานจระเขหิน   หมูท่ี  ๓  ขนาดกวาง  ๓  เมตร  ยาว  ๗๒  เมตร  

  หนา ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  ๒๑๖  ตารางเมตร  พรอมลงไหลทาง   

 หินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ  ๐.๑๕  เมตร หนา ๐.๑๕   เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธ   

 โครงการ  จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   

   งบประมาณ  ๑๑๘,๕๐๐  บาท 

 

    ๓.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    สายจากบานนายประทีป  ยอม 

  กระโทก  ถึงสะพานคลองจระเขหิน  บานจระเขหิน  หมูท่ี ๒   ขนาดกวาง  ๕.๐๐  เมตร    

 ยาว  ๒๐๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร     หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  ๑,๐๐๐     

 ตารางเมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ   จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบแปลน   

 เทศบาลตําบลจระเขหิน)     งบประมาณ  ๕๕๕,๙๐๐  บาท 

   ๔.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล. หมูท่ี ๔  จากบานนางสํารอง    

  ประเทืองชัยศรี  ถึงศาลตาปู  ขนาดกวาง   ๐.๓๐  เมตร ลกึเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร  ยาว    

 ๔๕๗  เมตร   วางทอ  คสล. มอก. ชั้น ๓ เสนผาศูนยกลาง  ๐.๔๐  เมตร จํานวน   ๒๐    

 ทอน  พรอมบอพักน้ํา  จํานวน  ๘ บอ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน ๑     

 ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๗๒๙,๑๐๐  บาท 

  ๕.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล.  หมูท่ี  ๖ จากบานนายแบะ  รมกระ โทก 
 ถึงบานนายปราโมทย  เกลี้ยงขํา  ขนาดกวาง  ๐.๔๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๖๐  เมตร   ยาว 
 ๖๐ เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๙๔,๕๐๐  บาท 
 

  ๖.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา   คสล.  จากทางแยกเขาบานจระเขหิน  ถึง คลองนา
โก  หมูท่ี ๑  บานจระเขหิน  กวาง  ๐.๖๐   เมตร  ลึก  ๐.๖๐  เมตร  หนา   ๐.๐๘   เมตร  ยาว  ๑๕๕   
เมตร พรอมบอพักน้ํา  จํานวน   ๑  บอ   พรอมปาย ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   งบประมาณ  ๑๔๙,๐๐๐  บาท 
 
 

-๒๔- 
 

 

  ๗. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม  บริเวณคลองทากลาง  บานจระเขหิน   หมู 

  ท่ี  ๓  ทอลอดเหลี่ยมขนาด   ๑.๘๐ X๑.๘๐  เมตร  ยาว  ๗.๐๐   เมตร  พรอมปาย   

 ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)     

 งบประมาณ  ๑๙๙,๔๐๐ บาท 
 



  ๘.  โครงการกอสรางทางเดินเทา  หมูท่ี  ๘  จากบานนางแสวง   แขนสันเทียะ      
  ถึงบานนางศรีนวล    ปดครบุรี  กวางเฉลี่ย   ๑.๔๐  เมตร  หนา ๐.๑๒  เมตร  ยาว  ๑๔    
 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา   ๑๙.๖   ตารางเมตร  และกอสรางรางระบายน้ํา  คสล.    
 ขนาดกวาง  ๐.๓๐  เมตร  ลกึ  ๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๖๕  เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล  
 ตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐  บาท 

 

  ๙.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี ๒ จากบานนางละออง    
 ดอกดาวเรือง  ถึงบาน  นางเวียง  แหยมกระโทก  ขนาดกวาง  ๐.๓๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย   ๐.๕๐   
เมตร   ยาว  ๑๙๘  เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  ๑  ปาย   (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ   ๒๘๘,๖๐๐  บาท 

 

   รวม ๙  โครงการ  งบประมาณขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ป พ.ศ. ๒๕๕๖   
   ท้ังสิ้น    ๒,๓๖๕,๕๐๐   บาท 
   จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  ขอเชิญทาน ส.ท.เกรียงศักดิ์  หลวงกระโทก  คะ 
ประธานสภาเทศบาล  

 

นายเกรียงศักดิ์ หลวงกระโทก   ผมนายเกรียงศักดิ์ หลวงกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ ผมขอพักการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล กอนครับเนื่องจากตอนนี้เวลา ๑๒.๑๐ นาทีแลวถาจะพิจารณาในเรื่องนี้คงจะใชเวลานาน 
   จึงขอเสนอใหหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันกอนแลวจึงคอยมาประชุมพิจารณาใหมครับ 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  เม่ือมีเพ่ือนสมาชิกเสนอมาแบบนี้ทานสมาชิกทานอ่ืนจะมีความเห็นเปนอยางไร 
ประธานสภาเทศบาล 
    

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติใหหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันแลวเริ่มประชุมใหมในเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ท่ีประชุมหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๒๐ น. และเริ่มประชุมใหมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร          ทานสมาชิกเขารวมประชุม ๑๐ ทาน ไมมา ๒ ทาน เหมือนชวงเชาตอไปจะเปน 
ประธานสภาเทศบาล การพิจารณาการจายขาดเงินสะสมในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๙ โครงการ 
   งบประมาณท่ีขออนุมัติจายขาดท้ังสิ้น  ๒,๓๖๕,๕๐๐  บาท  ขอเชิญทานปลัดเทศบาล ได 
  ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม  ขอเรียนใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบวา ณ ปจจุบันเทศบาลตําบลจระเขหิน  มียอด  
ปลัดเทศบาล  เงินสะสมท้ังหมดท่ีมีอยู จํานวน ๒,๕๗๕,๗๕๐  บาท  หากจะขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
   ท้ังหมดตามโครงการท่ีเสนอมาท้ัง ๙ โครงการ  จํานวนเงิน ๒,๓๖๕,๕๐๐  บาท  ผมในฐานะ 
   ปลัดเทศบาลขอชี้แจงวาหากเรานําเงินท้ังหมดมาใชจะทําใหในอนาคตการบริหารงานจะมี 
    

-๒๕- 
 
 
   ความยากลําบากไมเกิดสภาพคลองทางการเงิน  เสถียรภาพทางการเงินของเทศบาลจะไม 
  ม่ันคงเพราะเงินสะสมท่ีมีอยูจะเปนกองทุนสํารองยกตัวอยางเชน  กรณีเงินเดือนครู หรือเบี้ย  
 ยังชีพผูสูงอายุท่ีจายจากเงินอุดหนุน  ทางรัฐบาลยังไมโอนเงินอุดหนุนมาใหทางการเงินจะใช  
 เงินสะสมท่ีมีอยูมาจายสํารองไปพลางกอนเม่ือเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลอุดหนุนโอนใหเทศบาล  
 แลวก็จะนําไปใชคืนเงินสะสมถาเทศบาลใชเงินสะสมหมดจะทําใหการบริหารจัดการลําบาก  



 กรณีเกิดปญหาเชนนี้มา  ขอเสนอสมมุติสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติโครงการท้ังหมด ๙    
 โครงการ จํานวนเงิน ๒,๓๖๕,๕๐๐  บาท  แบงเงินจํานวนนี้ออกเปน ๒ สวน  ดังนี้ 
    สวนท่ี ๑  อนุมัติใหจายขาดจากเงินสะสมท่ีมีอยูจํานวน  ๒,๕๗๕,๗๕๐  บาท   
   โดยจายเพียงครึ่งหนึ่ง คือประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  หรือจายเพียง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   สวนท่ีเหลือเทศบาลจะไดเก็บเปนเงินสํารองเพ่ือการบริหารจัดการในอนาคตตอไป 
 

    สวนท่ี ๒  ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีมีอยูจํานวน  ๑๐,๘๒๑,๓๕๖.๔๘   
  บาท  ท่ีเทศบาลฝากไวซ่ึงเงินตัวนี้การท่ีจะขออนุมัติใชเงินได  ท่ีเรียกวาเงินทุนสํารองเงิน   
 สะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน    
 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๘    
 เงินสะสมขอ ๘๗ วรรคสองและวรรคทาย กําหนดวาการจายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะ   
 กระทําไดตอเม่ือยอดเงินสะสมในสวนท่ีเหลือมีไมเพียงพอตอการบริหาร  ใหขอความ   
 เห็นชอบจากสภาทองถ่ิน  และขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด  ในกรณีท่ีปใด  องคกรปกครอง  
 สวนทองถ่ินมียอดเงินทุนสํารองสะสมเกินรอยละยี่สิบหาของงบประมาณรายจายประจําปนั้น    
 หากมีความจําเปนองคกรปกครองอาจนํายอดเงินสะสมท่ีเกินไปใชจายไดโดยไดรับอนุมัติจาก  
 สภาทองถ่ิน  ภายในเง่ือนไขขอ   ๘๙ (๑) 
    ในสวนเงินทุนสํารองเงินสะสม  ท่ีสามารถนํามาใชไดในสวนท่ีสภามีมติใหความ  
  เห็นชอบ  ในสวนท่ีเกินรอยละ  ๒๕  ของงบประมาณรายจายประจําปนั้น  ในปงบประมาณ   
 พ.ศ. ๒๕๓๖  เทศบาลไดตั้งงบประมาณรายจายไวท่ี  ๓๙,๓๐๐,๐๐๐  บาท  คิด ๒๕%  เปน  
 เงิน  ๙,๘๒๕,๐๐๐  บาท  สวนท่ีเกินจํานวน  ๙๙๖,๓๕๖.๔๘  บาท  สามารถนํามาจายไดแต  
 ตองเปนอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล 
    จึงขอเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณาหากจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมสวนท่ี ๑  จาย 
  โดยเงินสะสมของเทศบาลท่ีมีอยู  สวนท่ี  ๒  จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสมในสวนท่ีเกิน    
 ๒๕%  ของงบประมาณรายจายประจําป   
    จึงเสนอความเห็นมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  ไมทราบวาตามท่ีทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงในรายละเอียดและเสนอแนวความคิด 
ประธานสภาเทศบาล มาเพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณา  จึงขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลวาตามท่ี 
   คณะผูบริหาร ไดเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๙ โครงการ  
   จํานวนเงิน  ๒,๓๖๕,๕๐๐ บาท สมาชิกทานใดจะอนุมัติใหผูบริหารจายขาดเงินสะสมได 
   ท้ัง ๙  โครงการโปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๐ ทานยกมือใหความเห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
   เปนเอกฉันท 
 
 
 
 
 

-๒๖- 
 
 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  เม่ือสมาชิกอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดท้ัง ๙ โครงการ  ตอไปจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ในจํานวน ๙ โครงการ  จะใหจายขาดเงินสะสมท่ีเทศบาลมีอยูในจํานวนเงิน  ๒,๓๖๕,๕๐๐   
   บาท หรือจะใหแบงสวนตามท่ีทานปลัดเสนอ คือสวนท่ี ๑ จายจากเงินสะสมท่ีเทศบาลมีอยู 
   ในวงเงินไมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  และอีกสวนหนึ่งใหขออนุมัติจายเงินทุนาสํารองเงินสะสม 
  ท่ีเปนอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล  ใหแยกเปน ๒ ประเด็น  



   เชิญ นายสมิง   ยอดดําเนิน 
 

นายสมิง   ยอดดําเนิน  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสมิง   ยอดดําเนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอเสนอวาโครงการท่ีผูบริหารเสนอมาเพ่ือขออนุมัติจายขาดเงิน 
  สะสมนั้น เดิมเปนโครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.   
 ๒๕๕๕  แตไมทําเนื่องจากงบประมาณท่ีเราตั้งรับมาไมเพียงพอจึงเปนอันวาเปนโครงการท่ี  
 เสนอตามเทศบัญญัติในป ๒๕๕๕  ตองตกไปและผูบริหารนําโครงการดังกลาวท่ีตกไปมาขอ  
 อนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ตามท่ีทาน  
 ปลัดเทศบาลไดชี้แจงใหทราบในรายละเอียดเก่ียวกับเงินสะสมท่ีมีอยูผมขอเสนอใหจัดสรร  
 งบประมาณออกเปน ๒ สวน ดังนี้ 
 

    สวนท่ี ๑  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล 
   โครงการท่ี ๑   จํานวนเงิน  ๑๓๑,๕๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๒   จํานวนเงิน  ๑๑๘,๕๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๕   จํานวนเงิน    ๙๔,๕๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๖   จํานวนเงิน  ๑๔๙,๐๐๐  บาท   
   โครงการท่ี ๗   จํานวนเงิน  ๑๙๙,๔๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๘   จํานวนเงิน    ๙๙,๐๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๙   จํานวนเงิน  ๒๘๘,๖๐๐  บาท    
   รวม  ๗  โครงการเปนเงิน  ๑,๐๘๐,๕๐๐  บาท   
    โครงการท่ี ๔  งบประมาณท้ังสิ้น  ๗๒๙,๑๐๐  บาท  ขออนุมัติจายเงินสะสมของ 
  เทศบาล  ยอดเงิน  ๒๙๕,๐๐๐ บาท  รวมเงินท่ีตองจายกับอีก ๗  โครงการ  เปนเงิน     
 ๑,๓๗๕,๕๐๐  บาท   
 

   สวนท่ี ๒  ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลในสวน  
  ท่ีเกิน  ๒๕% ดังนี้ 
    โครงการท่ี ๓   จํานวนเงิน ๕๕๕,๙๐๐  บาท   
    โครงการท่ี ๔  จํานวนยอดเงินงบประมาณท้ังสิ้น   ๗๒๙,๑๐๐  บาท ขออนุมัติจาย 
  จากเงินทุนสํารองเงินสะสมอีกจํานวน  ๔๓๔,๑๐๐  บาท    
   รวม  ๒  โครงการเปนเงิน  ๙๙๐,๐๐๐  บาท  
 

    จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  มีทานใดจะเสนอนอกเหนือจากท่ีทาน ส.ท.สมิง  ยอดดําเนิน เสนอมาหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมีจะขอมติตามท่ีทาน ส.ท.สมิง  เสนอมา 
 
 

-๒๗- 
 
 
 

    สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหเทศบาลจายขาดเงินสะสม 
   สวนท่ี ๑  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตามอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล 
   โครงการท่ี ๑   จํานวนเงิน  ๑๓๑,๕๐๐  บาท  โครงการท่ี ๒  จํานวนเงิน  ๑๑๘,๕๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๕   จํานวนเงิน    ๙๔,๕๐๐  บาท  โครงการท่ี ๖   จํานวนเงิน  ๑๔๙,๐๐๐ บาท   
   โครงการท่ี ๗   จํานวนเงิน  ๑๙๙,๔๐๐  บาท  โครงการท่ี ๘   จํานวนเงิน   ๙๙,๐๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๙   จํานวนเงิน  ๒๘๘,๖๐๐  บาท   



   รวม  ๗  โครงการเปนเงิน  ๑,๐๘๐,๕๐๐  บาท   
    โครงการท่ี ๔  งบประมาณท้ังสิ้น  ๗๒๙,๑๐๐  บาท  ขออนุมัติจายเงินสะสมของ 
  เทศบาล  ยอดเงิน  ๒๙๕,๐๐๐ บาท  รวมเงินท่ีตองจายกับอีก ๗  โครงการ  เปนเงิน     
 ๑,๓๗๕,๕๐๐  บาท   
    

    สวนท่ี ๒  ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม  อํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลใน 
  สวนท่ีเกิน  ๒๕%  ของงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖  ประกอบไปดวย   
    โครงการท่ี ๓   จํานวนเงิน ๕๕๕,๙๐๐  บาท  โครงการท่ี ๔  งบประมาณจํานวน 
  ท้ังหมด  ๗๒๙,๑๐๐  บาท  แตขอจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  ๔๓๔,๑๐๐    
 บาท  
   รวม  ๒  โครงการเปนเงินท่ีจายจากยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม  ๙๙๐,๐๐๐  บาท  
     สรุปสวนท่ี  ๑  จายจากเงินสะสมของเทศบาล ยอดเงินท้ังสิ้น  ๑,๓๗๕,๕๐๐ บาท 
  สวนท่ี  ๒  จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  ยอดเงินท้ังสิ้น  ๙๙๐,๐๐๐  บาท  หากทานใด  
 เห็นชอบใหอนุมัติตามนี้ โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๐ ทานยกมือใหความเห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
   เปนเอกฉันท 
 
 

  ๕.๓   การขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย   
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย   
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 

   ขอใหผูบริหารช้ีแจงรายละเอียด 
นายเสนห  เหลือสูงเนิน  การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย   
รองนายกเทศมนตรี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖    
 หนาท่ี  ๖๖  งบลงทุน เปนรายจายเพ่ือการลงทุน หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง  
 เปนคาครุภัณฑ  ตั้งจายในประเภทครุภัณฑการเกษตร  มีรายละเอียดดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๘- 
 
 
 

  ขอความเดิม 
  (๓) ประเภทครุภัณฑการเกษตร (๔๑๐๔๐๐)  ตั้งไว  ๑๕,๐๐๐  บาท   
   (๑.๑)  เครื่องสูบน้ําชนิดเครื่องยนตเบนซิน ๔  จังหวะขนาดทอ ๒ นิ้ว  จํานวน   
 ๑  เครื่อง  เปนเงิน ๑๕,๐๐๐  บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘   
 หนาท่ี ๑๔๐  ลําดับท่ี  ๓)   
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัย  
 ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 



 
  ขอความใหม 
  (๓) ประเภทครุภัณฑการเกษตร (๔๑๐๔๐๐  ตั้งไว  ๑๕,๐๐๐  บาท   
   (๑.๑)  เครื่องสูบน้ําชนิดเครื่องยนตเบนซิน ๔  จังหวะขนาดทอ ๓ นิ้ว  จํานวน   
 ๑  เครื่อง  เปนเงิน ๑๕,๐๐๐  บาท  (ปรากฏในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘   
 หนาท่ี ๑๔๐  ลําดับท่ี  ๓)   
  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัย  
 ฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 
 

  ภาคผนวกรายละเอียดคุณสมบัติครุภัณฑ   
  ขอ ๕  เครื่องสูบน้ําชนิดเครื่องยนตดีเซล  ขออนุมัติเปล่ียนเปนขอความใหม   
  เปนเครื่องสูบน้ําชนิดเครื่องยนตเบนซิน 
 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน  

  ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑   ขอ  ๒๙  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใน   

 หมวดคาครุภัณฑท่ีดิน  และสิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือ   

 เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

   จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
    

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๐ ทานยกมือใหความเห็นชอบ  ๙  เสียง 
   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  หมดระเบียบวาระการประชุมแลวมีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม  เชิญ   
ประธานสภาเทศบาล ทานรองเสนห  เหลือสูงเนิน  คะ 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๙- 
 
นายเสนห  เหลือสูงเนิน  ในนามของผูบริหาร  เทศบาลขอขอบคุณทานสมาชิกทุกทานท่ีไดรวมกิจกรรม   
รองนายกเทศมนตรี เม่ือวันท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ในการจัดงานลอยกระทงไหลเรือไฟและกิจกรรมเปด 
  สวนสาธารณะ  ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยดีการจัดกิจกรรมวันท่ี  ๕    
   ธันวาคม  ๒๕๕๕  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  พระเจาอยูหัว  กิจกรรมภาค 
  เชาภาคคํ่าและการจัดการแขงขันกีฬาเปตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนไดดีทําใหการ  
 จัดงานดําเนินการไปอยางสมพระเกียรติในนามผูบริหารจึงขอขอบคุณสภาเทศบาลและ   
 สมาชิกสภาเทศบาลมา  ณ  ท่ีนี้ 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไมถาไมมีขอปดประชุม     
ประธานสภาเทศบาล 

 



ปดประเวลา  ๑๔.๔๕  น. 
    (ลงชื่อ)      เพชรา  มักขุนทด    จดบันทึก/รายงานประชุม 
     (นางเพชรา  มักขุนทด) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลวมีมติ
รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท   เม่ือวันท่ี   ๒๖   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน      
 

    (ลงชื่อ)      เมษา  เอมกระโทก  ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
      (นางเมษา  เอมกระโทก) 
 
 

    (ลงชื่อ)      ปาริชาติ  ศรีพิมาย          กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางปาริชาติ  ศรีพิมาย) 
 
 

    (ลงชื่อ)      มณฑิรา   กลาหาญ          กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางมณฑิรา   กลาหาญ) 
 

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

    (ลงชื่อ)           
       (นางดนตรี  ปณฑะบุตร) 
              ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน         
            

********************** 
 สําเนาถูกตอง 

 
 

                     (นางเพชรา  มักขุนทด) 
                    เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน    
สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ีส่ี ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕   
วันท่ี  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๕ เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  (ช้ัน ๒)  
..................................... 

ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

นางดนตรี    ปณฑะบุตร     
นายสมพันธ   ยอมกระโทก 
นางปาริชาติ   ศรีพิมาย 
นายสมชัย   รุนกระโทก 
นายบุญธรรม   ธรรมตะคุ 

ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
รองประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ดนตรี   ปณฑะบุตร 
สมพันธ   ยอมกระโทก 

ลากิจ 
สมชัย   รุนกระโทก 
บุญธรรม   ธรรมตะคุ 



๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 

นายศรยุทธ   อุนกระโทก 
นายประทวน   เลื่อยกระโทก 
นายสมิง   ยอดดําเนิน 
นายจิงกก   ทรงบันดิษฐ 
นายไชยรัตน  พันธนามานุรักษ 
นายเกรียงศักดิ์   หลวงกระโทก 
นายลําเพียง  ฮวบกระโทก 
นางเพชรา  มักขุนทด 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- 
ประทวน   เลื่อยกระโทก 
สมิง    ยอดดําเนิน 
จิงกก    ทรงบันดิษฐ 
ไชยรัตน   พันธนามานุรักษ 
เกรียงศักดิ์   หลวงกระโทก 
ลําเพียง  ฮวบกระโทก 
เพชรา  มักขุนทด 

 

ผูเขารวมประชุม 
 

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

๑๐ 

นายนิยม   โลงกระโทก 
นายชนะ   แอมกระโทก 
นายเสนห   เหลือสูงเนิน 
นางมณฑิรา   กลาหาญ 
นายประสาน   ฉํ่าก่ิง 
นายสิรกิจ  วาปธรรม 
นางเมษา    เอมกระโทก 
นายเอกชัย  ศรีนิลรัตน 
นางบังอร  ชราศรี 
น.ส.ศรินทรญา  หัสสครบุร ี

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ปลัดเทศบาลตําบลจระเขหิน 
ผูอํานวยการกองคลัง ๗ 
หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ๖ 
นักวิชาการการเงินและบัญชี ๔ 
นักวิชาการพัสดุ  ๔ 

- 
ชนะ   แอมกระโทก 
เสนห   เหลือสูงเนิน 
มณฑิรา   กลาหาญ 

- 
สิรกิจ   วาปธรรม 

- 
เอกชัย  ศรีนิลรัตน 
บังอร  ชราศรี 
ศรินทรญา  หัสสครบุรี 

 

 
 
 
 
 
 

-๒ – 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๐  น.   

         เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั่งประจําท่ีตามท่ีจัดไวให  เลขานุการสภา
เทศบาลตําบลจระเขหิน ไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนํากลาวไหว
พระสวดมนตพรอมกัน  เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหินไดแจงใหทราบวาวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยท่ีสี่  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕   และมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมจํานวน ๑๐  ทาน  เกินก่ึง
หนึ่งสามารถดําเนินการเปดประชุมได  จึงขอเชิญทานประธานสภาไดดําเนินการเปดประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระ
การประชุมท่ีกําหนดตอไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑     เรื่อง ท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    ฯลฯ 
  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
    ๕.๑  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 



นางดนตรี  ปณฑะบุตร  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด  

  

นายเสนห  เหลือสูงเนิน  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ 
รองนายกเทศมนตรี       หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง   ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร   

      โอนเพ่ิม   
 (๑)  คาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณ  จํานวน ๑ เครื่อง  เปนเงิน  ๔๕,๐๐๐ 
บาท (งานโฆษณาและประชาสัมพันธ) ดําเนินการจัดซ้ือแลว  จํานวน ๑ เครื่อง   เปนเงิน  ๓๑,๙๐๐  
บาท  คงเหลืองบประมาณ  ๑๓,๑๐๐  บาท   
  มีความประสงคจะขอซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค พรอมอุปกรณเพ่ิม  จํานวน  
 ๒  เครื่อง (เปนรายการตั้งจายใหมจํานวน ๒ เครื่อง) เพ่ือใหสะดวกตอการใชงานในการ จั ด ทํ า
บัญชีระบบ  e-Laas  คุณสมบัติ ประกอบดวย 
 CPU CORE 17-3610QM (1.6GHz up to 2.30 GHz) 
 GVA:nvidia Geoforce 640M 2GB 
 RAM: 4 GB DDR3 
 HDD: 750 GB 
 LCD 14.0” HD LED (1366X768) 
 DVD – super Multi,2-in-1 Card Reader 
 Wirless 802.11b/g/n WLAN,BLUETOOTH 
 HDMI Port, UDB 3.0 HD Webcam 
 Battery : 6-cell Li-ion 
 งบประมาณตั้งจายไมพอจายเห็นควรโอนเพ่ิม  ๓๐,๐๐๐  บาท 
 

 (๒)  คาจัดซ้ือเครื่องปริ้นเตอรแบบสามารถถายเอกสารได  จํานวน  ๑  เครื่อง ๆละ  ๗ , ๐ ๐ ๐ 
บาท  เปนรายการตั้งใหม  เห็นควรโอนเพ่ิม  ๗,๐๐๐  บาท   
 
 
 

-๓- 
 

 โอนลด 
 สํานักปลัดเทศบาล   
 หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา  แผนงานบริหาร  งานบริหารท่ัวไป  

   ประเภทเงินเดือน ฝายประจํา  ตั้งไว  ๒,๑๙๓,๑๕๐  บาท 
 โอนลดเงินเดือนเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  ตั้งไว  ๑๗๕,๙๒๐  บาท  เห็นควรโอนลด   ๓๗,๐๐๐ 
บาท   
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  วิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
 ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑  ขอ ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดิน แ ล ะ
 สิ่งกอสราง  ท่ีทําใหลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการ ใ ห ม
 ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
  รวมโอนเพ่ิม  ๒  รายการเปนเงิน  ๓๗,๐๐๐  บาท   
  รวมโอนลด   ๑  รายการเปนเงิน  ๓๗,๐๐๐  บาท 

 จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  ขอเชิญทานปลัดเทศบาล คะ 



ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม  ขอเรียนใหทราบวาเงินท่ีเอามาซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน ๒ เครื่อง  
ปลัดเทศบาล  และเครื่องปริ้นเตอรแบบถายเอกสารได  เปนรายการตั้งใหม โอนเงินจากเงินเดือน 
   เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  เนื่องจากเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในสอบเปลี่ยนสายงาน 
   เปนตําแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  ทําใหเงินเดือนเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 
   เหลือจายจึงขอโอนเงินงบประมาณไปโอนเพ่ิมในการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค 
   และเครื่องปริ้นเตอร  จํานวนเงินงบประมาณ  ๓๗,๐๐๐  บาท   
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  ทานสมาชิกทุกทานคงจะเขาใจ เนื่องจากงบประมาณท่ีขอโอนไมตองจายเปน 
ประธานสภาเทศบาล  เงินเดือนใหกับเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในแลว  มีสมาชิกทานใดจะสอบถามอีกหรือไม  
  ถาไมมีขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลทานใดจะอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณได   
  ตามท่ีเสนอโปรดยกมือข้ึน 

 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม  จํานวน ๑๐ ทาน  ยกมือใหความเห็นชอบ 
   จํานวน ๙ เสียง  งดออกเสียง จํานวน ๑ เสียง   
 

         ๕.๒  การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นางดนตรี  ปณฑะบุตร  การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญผูบริหารชี้แจงรายละเอียด 
 

นายเสนห  เหลือสูงเนิน  การขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖   
รองนายกเทศมนตรี  ๑.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จากขางฌาปนสถาน ถึงบาน 

  นางกฤษณา   เรียบสุภาพร  บานจระเขหิน  หมูท่ี ๓  ขนาดกวาง  ๓  เมตร ยาว  ๘๐    
 เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  ๒๔๐  ตารางเมตร พรอมลงไหล 
 ทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ  ๐.๑๕  เมตร  หนา   ๐.๑๕  เมตร  พรอมปาย   
 ประชาสัมพันธ โครงการ  จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   

   งบประมาณ  ๑๓๑,๕๐๐    บาท 

 

-๔- 
 

   ๒.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากขางฌาปนสถาน  ถึงบาน 

  นางสําลี อุนกระโทก บานจระเขหิน   หมูท่ี  ๓  ขนาดกวาง  ๓  เมตร  ยาว  ๗๒  เมตร  

  หนา ๐.๑๕  เมตร หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  ๒๑๖  ตารางเมตร  พรอมลงไหลทาง   

 หินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ  ๐.๑๕  เมตร หนา ๐.๑๕   เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธ   

 โครงการ  จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   

   งบประมาณ  ๑๑๘,๕๐๐  บาท 

 

    ๓.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    สายจากบานนายประทีป  ยอม 

  กระโทก  ถึงสะพานคลองจระเขหิน  บานจระเขหิน  หมูท่ี ๒   ขนาดกวาง  ๕.๐๐  เมตร    

 ยาว  ๒๐๐   เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร     หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไมนอยกวา  ๑,๐๐๐     

 ตารางเมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ   จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบแปลน   

 เทศบาลตําบลจระเขหิน)     งบประมาณ  ๕๕๕,๙๐๐  บาท 



   ๔.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล. หมูท่ี ๔  จากบานนางสํารอง    

  ประเทืองชัยศรี  ถึงศาลตาปู  ขนาดกวาง   ๐.๓๐  เมตร ลกึเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร  ยาว    

 ๔๕๗  เมตร   วางทอ  คสล. มอก. ชั้น ๓ เสนผาศูนยกลาง  ๐.๔๐  เมตร จํานวน   ๒๐    

 ทอน  พรอมบอพักน้ํา  จํานวน  ๘ บอ พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน ๑     

 ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๗๒๙,๑๐๐  บาท 

  ๕.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  คสล.  หมูท่ี  ๖ จากบานนายแบะ  รมกระ โทก 
 ถึงบานนายปราโมทย  เกลี้ยงขํา  ขนาดกวาง  ๐.๔๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย  ๐.๖๐  เมตร   ยาว 
 ๖๐ เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๙๔,๕๐๐  บาท 
 

  ๖.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา   คสล.  จากทางแยกเขาบานจระเขหิน  ถึง คลองนา
โก  หมูท่ี ๑  บานจระเขหิน  กวาง  ๐.๖๐   เมตร  ลึก  ๐.๖๐  เมตร  หนา   ๐.๐๘   เมตร  ยาว  ๑๕๕   
เมตร พรอมบอพักน้ํา  จํานวน   ๑  บอ   พรอมปาย ประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบ
แปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)   งบประมาณ  ๑๔๙,๐๐๐  บาท 

 

  ๗. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม  บริเวณคลองทากลาง  บานจระเขหิน   หมู 

  ท่ี  ๓  ทอลอดเหลี่ยมขนาด   ๑.๘๐ X๑.๘๐  เมตร  ยาว  ๗.๐๐   เมตร  พรอมปาย   

 ประชาสัมพันธโครงการ จํานวน ๑  ปาย  (ตามแบบแปลนเทศบาลตําบลจระเขหิน)     

 งบประมาณ  ๑๙๙,๔๐๐ บาท 
 

  ๘.  โครงการกอสรางทางเดินเทา  หมูท่ี  ๘  จากบานนางแสวง   แขนสันเทียะ      
  ถึงบานนางศรีนวล    ปดครบุรี  กวางเฉลี่ย   ๑.๔๐  เมตร  หนา ๐.๑๒  เมตร  ยาว  ๑๔    
 เมตร  หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา   ๑๙.๖   ตารางเมตร  และกอสรางรางระบายน้ํา  คสล.    
 ขนาดกวาง  ๐.๓๐  เมตร  ลกึ  ๐.๕๐  เมตร  ยาว  ๖๕  เมตร  (ตามแบบแปลนเทศบาล  
 ตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ  ๙๙,๐๐๐  บาท 

 
-๕- 

 
 
 

  ๙.  โครงการกอสรางรางระบายน้ํา คสล. หมูท่ี ๒ จากบานนางละออง    
 ดอกดาวเรือง  ถึงบาน  นางเวียง  แหยมกระโทก  ขนาดกวาง  ๐.๓๐  เมตร  ลึกเฉลี่ย   ๐.๕๐   
เมตร   ยาว  ๑๙๘  เมตร  พรอมปายประชาสัมพันธโครงการ  จํานวน  ๑  ปาย   (ตามแบบแปลน
เทศบาลตําบลจระเขหิน)  งบประมาณ   ๒๘๘,๖๐๐  บาท 

 

   รวม ๙  โครงการ  งบประมาณขออนุมัติจายขาดเงินสะสม ป พ.ศ. ๒๕๕๖   
   ท้ังสิ้น    ๒,๓๖๕,๕๐๐   บาท 
   จึงเสนอมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  ขอเชิญทาน ส.ท.เกรียงศักดิ์  หลวงกระโทก  คะ 
ประธานสภาเทศบาล  

 

นายเกรียงศักดิ์ หลวงกระโทก   ผมนายเกรียงศักดิ์ หลวงกระโทก สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ ผมขอพักการประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล กอนครับเนื่องจากตอนนี้เวลา ๑๒.๑๐ นาทีแลวถาจะพิจารณาในเรื่องนี้คงจะใชเวลานาน 
   จึงขอเสนอใหหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันกอนแลวจึงคอยมาประชุมพิจารณาใหมครับ 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  เม่ือมีเพ่ือนสมาชิกเสนอมาแบบนี้ทานสมาชิกทานอ่ืนจะมีความเห็นเปนอยางไร 



ประธานสภาเทศบาล 
    

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติใหหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันแลวเริ่มประชุมใหมในเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ท่ีประชุมหยุดพักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๒๐ น. และเริ่มประชุมใหมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร          ทานสมาชิกเขารวมประชุม ๑๐ ทาน ไมมา ๒ ทาน เหมือนชวงเชาตอไปจะเปน 
ประธานสภาเทศบาล การพิจารณาการจายขาดเงินสะสมในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ จํานวน ๙ โครงการ 
   งบประมาณท่ีขออนุมัติจายขาดท้ังสิ้น  ๒,๓๖๕,๕๐๐  บาท  ขอเชิญทานปลัดเทศบาล ได 
  ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม   
 

นายสิรกิจ  วาปธรรม  ขอเรียนใหสมาชิกสภาเทศบาลทราบวา ณ ปจจุบันเทศบาลตําบลจระเขหิน  มียอด  
ปลัดเทศบาล  เงินสะสมท้ังหมดท่ีมีอยู จํานวน ๒,๕๗๕,๗๕๐  บาท  หากจะขออนุมัติจายขาดเงินสะสม 
   ท้ังหมดตามโครงการท่ีเสนอมาท้ัง ๙ โครงการ  จํานวนเงิน ๒,๓๖๕,๕๐๐  บาท  ผมในฐานะ 
   ปลัดเทศบาลขอชี้แจงวาหากเรานําเงินท้ังหมดมาใชจะทําใหในอนาคตการบริหารงานจะมี 
   ความยากลําบากไมเกิดสภาพคลองทางการเงิน  เสถียรภาพทางการเงินของเทศบาลจะไม 
  ม่ันคงเพราะเงินสะสมท่ีมีอยูจะเปนกองทุนสํารองยกตัวอยางเชน  กรณีเงินเดือนครู หรือเบี้ย  
 ยังชีพผูสูงอายุท่ีจายจากเงินอุดหนุน  ทางรัฐบาลยังไมโอนเงินอุดหนุนมาใหทางการเงินจะใช  
 เงินสะสมท่ีมีอยูมาจายสํารองไปพลางกอนเม่ือเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลอุดหนุนโอนใหเทศบาล  
 แลวก็จะนําไปใชคืนเงินสะสมถาเทศบาลใชเงินสะสมหมดจะทําใหการบริหารจัดการลําบาก  
 กรณีเกิดปญหาเชนนี้มา  ขอเสนอสมมุติสมาชิกสภาเทศบาลอนุมัติโครงการท้ังหมด ๙    
 โครงการ จํานวนเงิน ๒,๓๖๕,๕๐๐  บาท  แบงเงินจํานวนนี้ออกเปน ๒ สวน  ดังนี้ 
    สวนท่ี ๑  อนุมัติใหจายขาดจากเงินสะสมท่ีมีอยูจํานวน  ๒,๕๗๕,๗๕๐  บาท   
   โดยจายเพียงครึ่งหนึ่ง คือประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  หรือจายเพียง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
   สวนท่ีเหลือเทศบาลจะไดเก็บเปนเงินสํารองเพ่ือการบริหารจัดการในอนาคตตอไป 
 

-๖- 
 
 

    สวนท่ี ๒  ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีมีอยูจํานวน  ๑๐,๘๒๑,๓๕๖.๔๘   
  บาท  ท่ีเทศบาลฝากไวซ่ึงเงินตัวนี้การท่ีจะขออนุมัติใชเงินได  ท่ีเรียกวาเงินทุนสํารองเงิน   
 สะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน    
 การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  หมวด ๘    
 เงินสะสมขอ ๘๗ วรรคสองและวรรคทาย กําหนดวาการจายเงินทุนสํารองเงินสะสมจะ   
 กระทําไดตอเม่ือยอดเงินสะสมในสวนท่ีเหลือมีไมเพียงพอตอการบริหาร  ใหขอความ   
 เห็นชอบจากสภาทองถ่ิน  และขออนุมัติผูวาราชการจังหวัด  ในกรณีท่ีปใด  องคกรปกครอง  
 สวนทองถ่ินมียอดเงินทุนสํารองสะสมเกินรอยละยี่สิบหาของงบประมาณรายจายประจําปนั้น    
 หากมีความจําเปนองคกรปกครองอาจนํายอดเงินสะสมท่ีเกินไปใชจายไดโดยไดรับอนุมัติจาก  
 สภาทองถ่ิน  ภายในเง่ือนไขขอ   ๘๙ (๑) 
    ในสวนเงินทุนสํารองเงินสะสม  ท่ีสามารถนํามาใชไดในสวนท่ีสภามีมติใหความ  
  เห็นชอบ  ในสวนท่ีเกินรอยละ  ๒๕  ของงบประมาณรายจายประจําปนั้น  ในปงบประมาณ   
 พ.ศ. ๒๕๓๖  เทศบาลไดตั้งงบประมาณรายจายไวท่ี  ๓๙,๓๐๐,๐๐๐  บาท  คิด ๒๕%  เปน  
 เงิน  ๙,๘๒๕,๐๐๐  บาท  สวนท่ีเกินจํานวน  ๙๙๖,๓๕๖.๔๘  บาท  สามารถนํามาจายไดแต  
 ตองเปนอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล 



    จึงขอเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณาหากจะอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมสวนท่ี ๑  จาย 
  โดยเงินสะสมของเทศบาลท่ีมีอยู  สวนท่ี  ๒  จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสมในสวนท่ีเกิน    
 ๒๕%  ของงบประมาณรายจายประจําป   
    จึงเสนอความเห็นมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  ไมทราบวาตามท่ีทานปลัดเทศบาลไดชี้แจงในรายละเอียดและเสนอแนวความคิด 
ประธานสภาเทศบาล มาเพ่ือเปนแนวทางในการพิจารณา  จึงขอมติจากท่ีประชุมสภาเทศบาลวาตามท่ี 
   คณะผูบริหาร ไดเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จํานวน ๙ โครงการ  
   จํานวนเงิน  ๒,๓๖๕,๕๐๐ บาท สมาชิกทานใดจะอนุมัติใหผูบริหารจายขาดเงินสะสมได 
   ท้ัง ๙  โครงการโปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๐ ทานยกมือใหความเห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
   เปนเอกฉันท 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  เม่ือสมาชิกอนุมัติใหจายขาดเงินสะสมไดท้ัง ๙ โครงการ  ตอไปจะขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ในจํานวน ๙ โครงการ  จะใหจายขาดเงินสะสมท่ีเทศบาลมีอยูในจํานวนเงิน  ๒,๓๖๕,๕๐๐   
   บาท หรือจะใหแบงสวนตามท่ีทานปลัดเสนอ คือสวนท่ี ๑ จายจากเงินสะสมท่ีเทศบาลมีอยู 
   ในวงเงินไมเกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  และอีกสวนหนึ่งใหขออนุมัติจายเงินทุนาสํารองเงินสะสม 
  ท่ีเปนอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล  ใหแยกเปน ๒ ประเด็น  
   เชิญ นายสมิง   ยอดดําเนิน 
 

นายสมิง   ยอดดําเนิน  เรียนทานประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล  ผมนายสมิง   ยอดดําเนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอเสนอวาโครงการท่ีผูบริหารเสนอมาเพ่ือขออนุมัติจายขาดเงิน 
  สะสมนั้น เดิมเปนโครงการท่ีอยูในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.   
 ๒๕๕๕  แตไมทําเนื่องจากงบประมาณท่ีเราตั้งรับมาไมเพียงพอจึงเปนอันวาเปนโครงการท่ี 
 

-๗- 
 
   เสนอตามเทศบัญญัติในป ๒๕๕๕  ตองตกไปและผูบริหารนําโครงการดังกลาวท่ีตกไปมาขอ 
  อนุมัติจายขาดเงินสะสมเพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  ตามท่ีทาน  
 ปลัดเทศบาลไดชี้แจงใหทราบในรายละเอียดเก่ียวกับเงินสะสมท่ีมีอยูผมขอเสนอใหจัดสรร  
 งบประมาณออกเปน ๒ สวน ดังนี้ 
 

    สวนท่ี ๑  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล 
   โครงการท่ี ๑   จํานวนเงิน  ๑๓๑,๕๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๒   จํานวนเงิน  ๑๑๘,๕๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๕   จํานวนเงิน    ๙๔,๕๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๖   จํานวนเงิน  ๑๔๙,๐๐๐  บาท   
   โครงการท่ี ๗   จํานวนเงิน  ๑๙๙,๔๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๘   จํานวนเงิน    ๙๙,๐๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๙   จํานวนเงิน  ๒๘๘,๖๐๐  บาท    
   รวม  ๗  โครงการเปนเงิน  ๑,๐๘๐,๕๐๐  บาท   
    โครงการท่ี ๔  งบประมาณท้ังสิ้น  ๗๒๙,๑๐๐  บาท  ขออนุมัติจายเงินสะสมของ 
  เทศบาล  ยอดเงิน  ๒๙๕,๐๐๐ บาท  รวมเงินท่ีตองจายกับอีก ๗  โครงการ  เปนเงิน     
 ๑,๓๗๕,๕๐๐  บาท   
 



   สวนท่ี ๒  ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสมอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลในสวน  
  ท่ีเกิน  ๒๕% ดังนี้ 
    โครงการท่ี ๓   จํานวนเงิน ๕๕๕,๙๐๐  บาท   
    โครงการท่ี ๔  จํานวนยอดเงินงบประมาณท้ังสิ้น   ๗๒๙,๑๐๐  บาท ขออนุมัติจาย 
  จากเงินทุนสํารองเงินสะสมอีกจํานวน  ๔๓๔,๑๐๐  บาท    
   รวม  ๒  โครงการเปนเงิน  ๙๙๐,๐๐๐  บาท  
 

    จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  มีทานใดจะเสนอนอกเหนือจากท่ีทาน ส.ท.สมิง  ยอดดําเนิน เสนอมาหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมีจะขอมติตามท่ีทาน ส.ท.สมิง  เสนอมา 
 

    สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหเทศบาลจายขาดเงินสะสม 
   สวนท่ี ๑  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมของเทศบาลตามอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล 
   โครงการท่ี ๑   จํานวนเงิน  ๑๓๑,๕๐๐  บาท  โครงการท่ี ๒  จํานวนเงิน  ๑๑๘,๕๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๕   จํานวนเงิน    ๙๔,๕๐๐  บาท  โครงการท่ี ๖   จํานวนเงิน  ๑๔๙,๐๐๐ บาท   
   โครงการท่ี ๗   จํานวนเงิน  ๑๙๙,๔๐๐  บาท  โครงการท่ี ๘   จํานวนเงิน   ๙๙,๐๐๐  บาท    
   โครงการท่ี ๙   จํานวนเงิน  ๒๘๘,๖๐๐  บาท   
   รวม  ๗  โครงการเปนเงิน  ๑,๐๘๐,๕๐๐  บาท   
    โครงการท่ี ๔  งบประมาณท้ังสิ้น  ๗๒๙,๑๐๐  บาท  ขออนุมัติจายเงินสะสมของ 
  เทศบาล  ยอดเงิน  ๒๙๕,๐๐๐ บาท  รวมเงินท่ีตองจายกับอีก ๗  โครงการ  เปนเงิน     
 ๑,๓๗๕,๕๐๐  บาท   
 
 

-๘- 
 
    

    สวนท่ี ๒  ขออนุมัติใชเงินทุนสํารองเงินสะสม  อํานาจอนุมัติของสภาเทศบาลใน 
  สวนท่ีเกิน  ๒๕%  ของงบประมาณรายจายประจําป ๒๕๕๖  ประกอบไปดวย   
    โครงการท่ี ๓   จํานวนเงิน ๕๕๕,๙๐๐  บาท  โครงการท่ี ๔  งบประมาณจํานวน 
  ท้ังหมด  ๗๒๙,๑๐๐  บาท  แตขอจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  จํานวน  ๔๓๔,๑๐๐    
 บาท  
   รวม  ๒  โครงการเปนเงินท่ีจายจากยอดเงินทุนสํารองเงินสะสม  ๙๙๐,๐๐๐  บาท  
     สรุปสวนท่ี  ๑  จายจากเงินสะสมของเทศบาล ยอดเงินท้ังสิ้น  ๑,๓๗๕,๕๐๐ บาท 
  สวนท่ี  ๒  จายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม  ยอดเงินท้ังสิ้น  ๙๙๐,๐๐๐  บาท  หากทานใด  
 เห็นชอบใหอนุมัติตามนี้ โปรดยกมือข้ึน 
 

มติท่ีประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยูในท่ีประชุม ๑๐ ทานยกมือใหความเห็นชอบ  ๑๐  เสียง 
   เปนเอกฉันท 
 
 

  ๕.๓   การขออนุมัติเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย   
  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  ฯลฯ 
 

 

นางดนตรี  ปณฑะบุตร  มีทานใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไมถาไมมีขอปดประชุม     



ประธานสภาเทศบาล 

 

ปดประเวลา  ๑๔.๔๕  น. 
    (ลงชื่อ)      เพชรา  มักขุนทด    จดบันทึก/รายงานประชุม 
     (นางเพชรา  มักขุนทด) 
             เลขานุการสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน 
 
 

   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดดําเนินการตรวจรายงานการประชุมเรียบรอยแลวมีมติ
รับรองรายงานการประชุมเปนเอกฉันท   เม่ือวันท่ี   ๒๖   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน      
 

    (ลงชื่อ)      เมษา  เอมกระโทก  ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
      (นางเมษา  เอมกระโทก) 
 
 

    (ลงชื่อ)      ปาริชาติ  ศรีพิมาย          กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางปาริชาติ  ศรีพิมาย) 
 
 

    (ลงชื่อ)      มณฑิรา   กลาหาญ          กรรมการ/ตรวจรายงานประชุม 
     (นางมณฑิรา   กลาหาญ) 
 
 
 

-๙- 
 
 
 

   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน  มีมติรับรองรายงานการประชุมแลว 
 เม่ือวันท่ี   ๑๔   เดือน   กุมภาพันธ   พ.ศ.   ๒๕๕๖ 
 
 
 

    (ลงชื่อ)        เกรียงศักดิ์   หลวงกระโทก   
       (นายเกรียงศักดิ์   หลวงกระโทก) 
                สมาชิกสภาเทศบาล  ทําหนาท่ี 
                   ประธานสภาเทศบาลตําบลจระเขหิน        
             
 
 
 
 

********************** 
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	สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังนี้
	โอนลด  ๑  รายการ  เป็นเงิน  ๓๗๙,๙๐๐ บาท
	โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่  ๖  รายการ  เป็นเงิน  ๓๗๙,๙๐๐บาท
	นายณรงค์ฤทธิ์  คำพันธ์   สรุปรวมรายการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
	เลขานุการสภาเทศบาล  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้
	มติที่ประชุม   มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๑ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ  ๑๑ เสียงเป็นเอกฉันท์
	(ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม
	(ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม
	(ลงชื่อ)
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  ...................................................................................................................................
	...................................................................................................................................
	มติที่ประชุม   ................................................................................................................
	มติที่ประชุม   ................................................................................................................
	มติที่ประชุม   ................................................................................................................
	มติที่ประชุม   ................................................................................................................
	มติที่ประชุม   ................................................................................................................
	................................................................................................................
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียงเป็นเอกฉันท์
	- ๕  -
	-๖-
	-๑๙-
	(ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม
	(ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม
	(ลงชื่อ)
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๑ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๑  เสียงเป็นเอกฉันท์
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๑ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๑  เสียงเป็นเอกฉันท์
	(ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม
	(ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม
	(ลงชื่อ)
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียงเป็นเอกฉันท์
	-๔-
	มติที่ประชุม รับทราบ
	มติที่ประชุม รับทราบ
	นายไชยรัตน์  พันธนามานุรักษ์ ๓.๓  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไขเพิ่มเติม ประธานสภาเทศบาล  (ครั้งที่ ๓)
	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในส่วนของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
	(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น /ประชาคมระดับตำบล ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และได้ประกาศใช้ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และได้มีการแก้ไขปรับปรุงในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
	ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านจระเข้หิน
	โครงการที่ ๑  โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนายเหลือ  ครุฑแก้ว ถึงบ้านนางแพง  ปัดครบุรี  หมู่ที่ ๘
	ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ขนาดกว้าง ๑.๑ เมตร (ไม่รวมความกว้างของรางระบายน้ำ) ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๘๑ เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ (ตามแบบแปลนเทศบาล) งบประมาณ ๑๓๗,๕๐๐ บาท  ในปีงบประมา...
	-๗-
	โครงการก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ
	โครงการที่ ๒   โครงการถมสระสาธารณประโยชน์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน ซึ่งอยู่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
	รวม  ๒ โครงการอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑
	ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
	๑. โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอบ (รายหัว)
	๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา
	๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติดตำบลจระเข้หิน
	๔. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลต้านภัยยาเสพติดตำบลจระเข้หิน
	๕. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติดตำบลจระเข้หิน
	ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคมและเสริมสร้างพลังชุมชน
	๑. โครงการพัฒนาคุณภาพ (บทบาทสตรีแม่บ้านกับการพัฒนาชุมชน)
	๒. โครงการพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การจักสาน (ไม้กวาดทางมะพร้าว)
	๓. โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี (หลักสูตรถนอมอาหารแหนมเห็ด แหนมหมู)
	๔. โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
	๕. โครงการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลจระเข้หิน
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข
	๑. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
	ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
	๑. โครงการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ของประชาชนในชุมชน
	รวมแก้ไขทั้งหมด ๑๔ โครงการ
	ส่วนของหมู่ที่ ๑  ถนนสายประปาเชื่อมทางชลประทานจะทำหนังสือแจ้งไปทางกองช่าง เพื่อดำเนินการสำรวจประมาณการต่อไป ครับ
	ที่ประชุม รับทราบ
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียงเป็นเอกฉันท์ ให้เอาไว้ด้านข้าง
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียงเป็นเอกฉันท์
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จำนวน ๒ โครงการ
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียงเป็นเอกฉันท์
	มติที่ประชุม  มติที่ประชุมสำหรับโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู หมู่ที่ ๖ นั้นขอให้คณะผู้บริหารได้นำไปทบทวนดำเนินการสำรวจเพื่อนำเข้าสู่สภาเทศบาลอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป
	(ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม
	(ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม
	(ลงชื่อ)
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	.......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	.......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๑ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๑ เสียงเป็นเอกฉันท์
	มติที่ประชุม รับทราบ
	มติที่ประชุม รับทราบ
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๑ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๑ เสียงเป็นเอกฉันท์
	มติที่ประชุม  -  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๑ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๑ เสียงเป็นเอกฉันท์
	- เมื่อที่ประชุมมีมติรับร่างร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลจระเข้หิน เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ......(ในวาระที่  ๑  ขั้นรับหลักการ) แล้วผมขอหยุดพักการประชุม เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และจะประชุมใหม่ในเวลา ๑๓.๐๐ น.
	- พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ น.
	- เริ่มประชุมใหม่ในเวลา ๑๓.๐๐ น.
	- สมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุม จำนวน ๑๑ ท่าน
	ประธานสภาเทศบาล จึงเริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๑๐ น.
	(ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม
	(ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม
	(ลงชื่อ)
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	.......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	.......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๑ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๑ เสียงเป็นเอกฉันท์
	มติที่ประชุม    รับทราบ
	มติที่ประชุม    รับทราบ
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๑ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๑ เสียงเป็นเอกฉันท์
	๔.๒  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้
	นายไชยรัตน์  พันธนามานุรักษ์   เรื่องนี้จะให้ผู้บริหารได้เป็นผู้ชี้แจง
	นายกเทศมนตรี  ๔.๒  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ที่ได้เบิกตัดปี หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๑ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๑ เสียงเป็นเอกฉันท์
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๑ ท่าน  ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์
	นายสิรกิจ  วาปีธรรม   - ขออนุญาตที่ประชุมครับ  ก่อนที่จะเข้าสู่ระเรียบวาระที่  ๖ ในเรื่องต่อไป
	ปลัดเทศบาล พอดีท่านนายอำเภอครบุรี  นายสุรพันธ์  ศิลปสุวรรณ นายอำเภอครบุรี  ได้เดินทางมาวัดจระเข้หิน และเดินทางมาเยี่ยมเทศบาล เนื่องในโอกาสการเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาและวันนี้ท่านก็จะได้ถือโอกาสมาพบปะกับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พอด...
	ขอเชิญทุกท่านต้อนรับท่านนายอำเภอครบุรีครับ
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๑ ท่าน  ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๑ เสียง เป็นเอกฉันท์
	ประธานสภาเทศบาล
	สมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรีที่เคารพ  ผมนายสมพันธ์  ย่อมกระโทก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒  เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี ๒๕๖๐ ผมเห็นว่ามีเงินเหลือพอจ่ายได้จากที่ได้อนุมัติและคือผมยังติดใจโครงการ ว่างท่อระบายน้ำ คสล. ข้ามคลองชลประทานไปคลองโบสถ์ หม...
	ประธานสภาเทศบาล
	ปลัดเทศบาล เทศบาลก็พร้อมที่จะแก้ไขแต่เราติดอยู่ที่พื้นที่ทำไม่ได้ เพราะเป็นพื้นที่ของชลประทานต้องได้รับความยินยอมจากกรมชลประทานก่อน จึงจะดำเนินการได้ งบประมาณโอนออกแล้วก็ไม่เป็นไรครับ หางบตัวอื่นมาทำได้ หรือจะจ่ายจากเงินสะสมก็ยังคงได้
	ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา ณ จุดนี้ตามนี้ ท่าน ส.ท.สมพันธ์ ได้นำเสนอ  ก็จะได้มอบหมายให้  ผู้อำนวยการกองช่าง  ท่าน ส.ท.สมพันธ์  ส.ท.จีระพันธ์ อีกคนในฐานะเจ้าของพื้นที่ไปดูสถานที่ครับแล้ว นำมาเสนอที่ประชุมเพื่อการพิจารณาพร้อมได้ไปหาแนวทางกับชลประท...
	ประชุมในคราวจะได้นำมาพิจารณานำเสนออีกครั้งครับ พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่เราต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบด้วยครับ บางครั้งเราแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านได้แต่ระเบียบหรือพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยให้ก็ไม่สามารถทำได้ ขอแจ้งท่านสมาชิกให้ทราบตามนี้ ครับ
	ประธานสภาเทศบาล แก้ไขก็มอบให้ผู้อำนวยการกองช่าง ส.ท.สมพันธ์  ส.ท.จีระพันธ์  ไปดูพื้นที่รายละเอียดรวมทั้งการไปติดต่อกับชลประทานได้ความมาอย่างไร ก็นำเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณากันต่อไป
	มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะได้ปิดประชุม หมดระเบียบ วาระที่ประชุม ผมขอปิดการประชุม
	-๑๘-
	(ลงชื่อ)        เพชรา  มักขุนทด     จดบันทึก/รายงานประชุม
	(ลงชื่อ)      อรุณ   ทรงบันดิษฐ์      ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม
	(ลงชื่อ)       มณฑิรา  นาถา      เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม
	(ลงชื่อ)
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	.......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	.......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	.......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
	ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
	มติที่ประชุม มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๒ ท่านยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง
	เป็นเอกฉันท์
	ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
	งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
	นายกเทศมนตรี             การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
	๒๕๕๙ กองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการที่ ๑๗ หน้าที่ ๑๑๒
	-๑๐-
	เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการที่ ๑๗ หน้าที่ ๑๑๒ โปรดยกมือขึ้น
	มติที่ประชุม   มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม ๑๒ ท่าน ยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง เป็นเอกฉันท์
	นายไชยรัตน์  พันธนามานุรักษ์      ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖  เชิญเลขานุการสภาเทศบาล
	ประธานสภาเทศบาล
	-๑๑-
	นางเพชรา  มักขุนทด  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ในระเบียบวาระที่ ๖ พอดีท่านนายกเทศมนตรี
	เลขานุการสภาเทศบาล เรื่องเร่งด่วนเสนอมาจึงขอเพิ่มระเบียบวาระเพื่อการพิจารณา ดังนี้คะ ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพิ่มระเบียบวาระที่ ๗ เป็นเรื่องอื่นๆ (ถ้ามีคะ)
	ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมปี พ.ศ. ๒๕๕๙
	นายไชยรัตน์  พันธนามานุรักษ์     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖  การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ประธานสภาเทศบาล เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๒ ท่านยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง เป็นเอกฉันท์
	มติที่ประชุม รับทราบ
	นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมทราบหรือไม่
	ประธานสภาเทศบาล ในส่วนของผมมีเรื่องแจ้ง วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ที่วัดสว่างหนองแวง จะมีการจัดงานพิธีพุทธาภิเษก โดยพระเกจิอาจารย์ต่างๆ ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมงาน
	เชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ
	นายชัยนิคม  ปัดชา   ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ที่ได้นำอาหารมาร่วมงานใน
	นายกเทศมนตรี   วันลอยกระทง และทุกท่านที่มาร่วมการจัดกิจกรรม ซึ่งในปีนี้ได้รับคำชมว่าการ
	จัดงานออกมาดูดี ที่ขาดไม่ได้ผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จในการเตรียมงาน ท่านเลขาแสวง  เย้ยกระโทก  และขอบคุณท่าน ส.ท.ลำเพียง  ฮวบกระโทก  ที่มาช่วย
	ในการจัดเตรียมสถานที่ต่าง ๆ
	-๑๔-
	ปัญหาเรื่องน้ำลาดพื้นถนนบริเวณถนนสายหน้าสำนักงานประปาบ้านจระเข้หิน และเวลาที่ฟาร์มหมูล้างคอกหมู หรือประปาล้างแท้งน้ำ น้ำจะไหลลาดพื้นถนนเกิดปัญหาประกอบกับท่อตัน ช่วงนี้คงจะต้องขอให้สมาชิกทุกท่านแจ้งให้ประชาชนบริเวณนั้นทราบก่อน   รอทำสัญญาเงินกู้ ผิวจร...
	นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์      เชิญท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีครับ
	ประธานสภาเทศบาล
	นายแสวง  เย้ยกระโทก   โครงการกู้เงิน ขยายผิวจราจร คสล. จากสามแยกโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจ
	เลขานุการนายกเทศมนตรี วิทยาถึงศาลตาปู่   บ้านไผ่  หมู่ที่ ๔  ทางเทศบาลได้เชิญชาวบ้านที่มีที่ดินบริเวณสองฟากถนนที่จะดำเนินการก่อสร้างมาประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินการซึ่งจะมีผลกระทบต่อพื้นที่ในการดำเนินงานเกรงว่าอาจจะเข้าไปในที่ดินของประชาชนใ...
	นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์      เชิญท่าน สท. จีระพันธุ์ ครับ
	ประธานสภาเทศบาล
	นายจีระพัรนธุ์  หุ่มกระโทก      เรียนท่านประธานสภาผ่านไปยังผู้บริหาร
	ประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากว่าท่อน้ำประปาบ้านไผ่ถูกน้ำเซาะใต้ถนน เกรงว่าพื้นถนนจะชำรุดทรุดตัวลง จึงขอให้ผู้บริหารได้ไปสำรวจและตรวจสอบหากพบจะได้แก้ไขปัญหาต่อไป
	นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์            ขอขอบคุณทุกท่านที่เสนอมาก็ขอให้ผู้บริหารได้ไปดูตรวจสอบตามที่
	ประธานสภาเทศบาลมา  สมาชิกเสนอมา และมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ ถ้าไม่มีและหมดวาระการประชุมแล้ว ผมขอปิดประชุม
	ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.
	(ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม
	(ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม
	(ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม
	(ลงชื่อ)
	มติที่ประชุม  มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม ๑๒ ท่านยกมือให้ความเห็นชอบ ๑๒ เสียง เป็นเอกฉันท์
	นายไชยรัตน์ พันธนามานุรักษ์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมทราบหรือไม่
	ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มีและหมดวาระการประชุมแล้ว ผมขอปิดประชุม
	ปิดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น.
	(ลงชื่อ)            จดบันทึก/รายงานประชุม
	(ลงชื่อ)         ประธานกรรมการ/ตรวจรายงานประชุม
	(ลงชื่อ)            เลขานุการ/ตรวจรายงานประชุม
	(ลงชื่อ)
	มติที่ประชุม  .......................................................................................................................
	มติที่ประชุม  ...................................................................................................................................
	มติที่ประชุม  ...................................................................................................................................
	มติที่ประชุม  ...................................................................................................................................
	มติที่ประชุม  ...................................................................................................................................
	มติที่ประชุม  ...................................................................................................................................
	มติที่ประชุม  ...................................................................................................................................
	มติที่ประชุม  ...................................................................................................................................
	มติที่ประชุม  ...................................................................................................................................
	ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	นางดนตรี  ปิณฑะบุตร   ประธานกล่าวสวัสดีแก่ผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย
	ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการที่เข้า     ร่วมประชุมทุกคน เรื่องที่แจ้งให้ทราบวันนี้  สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านปาริชาติ
	ไม่ได้มาประชุม แจ้งลากับประธานสภาเทศบาล  เนื่องจากส่งลูกไปที่จังหวัด     ลำปาง  อีกหนึ่งท่านไม่ได้ลาถือว่าขาดประชุม
	มีสมาชิกท่านใดหรือคณะผู้บริหารมีเรื่องใดที่จะแจ้งให้สภาเทศบาล     ทราบ  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล
	นายสิรกิจ  วาปีธรรม   เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ  เรื่องแรกการไปศึกษาดูงานของผู้สูงอายุที่
	ปลัดเทศบาล   จังหวัดหนองคาย  กำหนดการจัดกิจกรรมวันที่  ๑๑ – ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕
	จำนวนผู้สูงอายุที่เตรียมไว้ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้  จำนวน  ๑๐๐  คน
	กิจกรรมที่ได้จะมีการไหว้พระ  ๙  วัด สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะไป
	ร่วมกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ขอให้แจ้งที่กองสาธารณสุข
	เรื่องที่สอง  แจ้งการครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล
	และคณะผู้บริหาร ในวันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ตามระเบียบกฎหมายเลือกตั้ง    จะมีผลบังคับก่อนวันครบวาระ ๖๐ วันจนถึงวันเลือกตั้ง  ได้ประสานกับทาง     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  คาดว่าจะทำการเลือกตั้งใน    วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ...
	นายสิรกิจ  วาปีธรรม   จึงแจ้งให้สมาชิกทราบ  งานบางโครงการเช่นท่อลอดเหลี่ยม  ก่อสร้างแล้ว
	ปลัดเทศบาล   แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  และตอนนี้ได้ปรับตามสัญญาที่ทำไว้  สำหรับงานถนนลาดยาง
	กำลังดำเนินการอยู่ฝากท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้ช่วยดูแลเพิ่มด้วยครับ
	เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ณ ปัจจุบันได้มีประชาชนแต่ละหมู่ดำเนินการต่อไฟฟ้า
	สาธารณะสำหรับแสงสว่างยามค่ำคืน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้า  คงจะต้อง    หามาตรการในการแก้ไขซึ่งเทศบาลจะได้ประสานกับการไฟฟ้าอีกครั้งเพราะแต่ละปี    เทศบาลจะต้องเสียค่าไฟสาธารณะในส่วนต่างที่เกิน ๑๐%  ปีละเป็นแสนบาท   ตาม    หลักการแล้วการจะขอใช้ไฟ...
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