
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 

วันศุกร์ ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

ผู้มาประชุม  
 1  นายรัตนชัย   เหล็กคง   ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

2. นายเชาว์   ปลอดภัย  รองประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
3. นางภัทราวรรณ เนียมแทน    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
4. นายณัฐวัฒณ์   พัชรธนาวัฒณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 

 2. นางรจนา    อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 
 3. นางสาวชญาภา   พันธ์อุโมงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 
 7. นายแสวง   ใสศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 8. นายทินกร  เตโชสถิรกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 9. นางจรัสศรี  วงศ์จันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 10.นายภาณุพงษ ์ บัวผัด   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 11.นางสาวจินดาภรณ์   เคลื่อนเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 12.นายประเสริฐ อินทร์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2  
ผู้ลาประชุม 
  - ไม่มี - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายยรรยง   อุ่นใจ    นายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง   
 2. นายองอาจ   อินทอง    รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง  
 3. นางสาวธัญญาภรณ์  เกตุจง   รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง  
 4. นางประนอม   เมฆขจร   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
 5. นายกฤษณตานนท์  ใสส่อง   เลขานุการนายกเทศมนตรี   
 6. นายนวรัฐ  โสตถิถาวร  ปลัดเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
 7. นายอนุวัฒน์  ศิร ิ   ผู้อำนวยการกองช่าง 
 8. นางมลทิรา  ปาโส   ผู้อำนวยการกองคลัง 
 9. นายพีรพัฒน์   พีรพัฒน์สกุล  หัวหน้าสำนักปลัด 
 10. นางสาวฐิติรัตน์ ศรีนวล   ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
 11. นางสาวนัยน์ปพร เจริญพัฒนเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 

 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนสมาชิก  
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ผู้มาประชุมในครั้งนี้ 

นางภัทราวรรณ  เนียมแทน ขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งมาประชุม ทั้งหมด 11 ท่าน ถือ
เลขานุการสภาฯ  ว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงสามารถดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งได ้

นายรัตนชัย เหล็กคง กล่าวสวัสดีและกล่าวต้อนรับทุกท่านในการประชุมสภาฯ และเริ่มดำเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง แจ้งให้ทราบจากประธานสภาฯ 

นายรัตนชัย เหล็กคง - ขอขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง สมาชิกสภาเทศบาลฯ  หัวหน้าส่วน 
ประธานสภาฯ รวมถึงพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันปลูกป่า ต้นไม้และมอบพันธุ์ปลา ตามโครงการ    

รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน วันที่ 12 สิงหาคม   2564  วันแม่แห่งชาติซึ่งเป็น
วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ        
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สนามกีฬาประจำตำบล (บ้านร่ำเปิง)   และได้มอบ
พันธุ์ปลาให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ให้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อทำการปล่อย
ปลาที่อ่างสาธารณะของหมู่บ้าน   

 - ขอแนะนำ  สิบเอกเจษฎากร คำซาว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน      
ที่ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ เทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

ที่ประชุม - รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  2564  

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมหากท่านใดจะเสนอแก้ไข/เพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมก็ให้เสนอต่อที่ประชุม  

ที่ประชุม - ไม่มี 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอมติที่ประชุมสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี
2/2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน  2564  ด้วยมติ 

  - รับรองรายงานการประชุม  11  เสียง 
  - ไม่รับรองรายงานการประชุม  –  เสียง 
  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง   
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ที่ประชุม - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี)  

ที่ประชุม - ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ที่เสนอใหม่  

   1. พิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ)   
นายรัตนชัย เหล็กคง เชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี้แจงระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ต่อไป 
ประธานสภาฯ   
นายนวรัฐ  โสตถิถาวร ขอชี้แจงระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี ่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ปลัดเทศบาลฯ  ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
   2554         
    ข้อ 45 วรรคสามญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด
   เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตตไิว้
   ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ 
   งบประมาณนั้น 

ข้อ47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ข้อ 48 ในกรณีที ่สภาท้องถิ ่นมีมติไม่ร ับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจำนวนที่กฎหมายว่า
ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด โดยให้นำวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่ง
ระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล
ให้แจ้งนายอำเภอทราบ ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติ
ไม่รับหลักการ 

ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่น
มีมติไม่รับหลักการ 

ข้อ 62 เมื่อได้อภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติ
ขอให้ปิดอภิปราย เพื่อให้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
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หรือไม่หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

นายรัตนชัย เหล็กคง เชิญนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง กล่าวคำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

นายยรรยง อุ่นใจ  กล่าวสวัสดีประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง และกล่าวคำแถลง 
นายกเทศมนตรีฯ บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อสภาเทศบาลตำบล      
จอมแจ้ง ในโอกาสนี้จึงขอชี้แจงให้ทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะ การคลัง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เทศบาล

ตำบลจอมแจ้ง มีสถานะการเงิน ดังนี้  
  1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น   39,919,901.73 บาท 

 1.1.2 เงินสะสม   16,457,247.42 บาท 
 1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม   17,008,399.57 บาท 
 1.1.4 รายงานที่ได้กันเงินไว้               0.00 บาท 
 แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 0 โครงการ  
 1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้                   0.00   บาท 

 โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 0 โครงการ   
 1.1.6 เงินกู้คงค้าง    0.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
 1. รายรับจริงทั้งสิ้น  47,470,753.14 บาท ประกอบด้วย 
 -หมวดภาษีอากร             404,923.60 บาท 
 -หมวดคา่ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต      489,873.40 บาท 
 -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       160,066.14 บาท 
 -หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   0.00  บาท 
 -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       21,400.00  บาท 
 -หมวดรายได้จากทุน       0.00  บาท 
 -หมวดภาษีจัดสรร          24,351,719.00 บาท 
 -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         22,042,771.00 บาท 
 2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      2,409,135.00 บาท 
 3. รายจ่ายจริง  40,081,797.10 บาท ประกอบด้วย 
 -งบกลาง           14,603,310.49  บาท 
 -งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ    12,791,734.00  บาท 

 และค่าจ้างชั่วคราว)      
  -งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน         10,063,132.35 บาท 

ใช้สอยและวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)    
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 -งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน              971,340.00 บาท 
 และสิ่งก่อสร้าง) 
 -งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น)              0.00 บาท 
 -งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)          1,652,280.26 บาท 
 4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุน                        2,409,135.00 บาท 
 ที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
  5. มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการ          6,295,889.00 บาท 
    ตามอำนาจหน้าที ่
 

6. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม    0.00 บาท 
7. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้      0.00 บาท 
 

ท ั ้ งน ี ้  ป ี งบประมาณ พ.ศ .  25 65 ได ้ประมาณการรายร ับไว ้ที่   
48,500,000 บาท (สี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และได้ประมาณการรายจ่าย
ไว้ในจำนวนที่เท่ากันคือ 48,500,000 บาท (สี่สิบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
รายละเอียดดังนี้ 
1. ประมาณการรายรับ 48,500,000 บาท ประกอบด้วย  
 -หมวดภาษีอากร       684,000.00 บาท 
 -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   450,000.00 บาท 
 -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       70,000.00 บาท 
 -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          9,500.00 บาท 
 -หมวดรายได้จากทุน          1,500.00 บาท 
 (รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,215,000.00 บาท) 
  -หมวดภาษีจัดสรร                                      22,100,000.00 บาท 
 (รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ 22,100,000 บาท) 
 -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป           25,185,000.00 บาท 
 (รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ 25,185,000 บาท) 
2. ประมาณการรายจ่าย 48,500,000 บาท ประกอบด้วย 

-งบกลาง           17,191,566.00 บาท 
 -งบบุคลากร             15,804,560.00 บาท 
 -งบดำเนินงาน           13,383,874.00  บาท 

-งบลงทุน       240,000.00 บาท 
-งบรายจ่ายอื่น                          0.00 บาท 
-งบเงินอุดหนุน                   1,880,000.00 บาท 

    ทั้งนี้ ในการดำเนินงานต่างๆของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง จะอยู่ภายใต้ 
   กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีความ
   คุ้มค่าตามความจำเป็น เพื่อประโยชน์อันจะเกิดแก่ประชาชนและประเทศชาติเป็น
   สำคัญ ในการนี้จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2565 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
   รายละเอียดตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ที่ส่งให้ทุกท่านแล้ว 
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นายรัตนชัย เหล็กคง ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้ตรวจสอบและพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 1 (ข้ันรับหลักการ) ว่าควรจะรับ

หลักการร่างเทศบัญญัติดังกล่าวหรือไม่อย่างไร หรือจะมีการอภิปรายก่อนที่จะรับ
หลักการดังกล่าวขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน 

ที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งทุกท่าน ได้ใช้ระยะเวลาพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พอสมควร 

นายรัตนชัย เหล็กคง มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งท่านใดอภิปรายหรือสอบถามหรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม - ไม่มี 

นายรัตนชัย เหล็กคง หากไม่มีท่านใดอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม และขณะนี้ได้ตรวจสอบองค์ประชุม 
ประธานสภาฯ แล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง อยู่ในทีป่ระชุมรวม 11 ท่าน ถือ

ว่าครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุมฯในการพิจารณารับหลักการ แห่งร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระที่ 1 ขั้นรับ
หลักการ) 

มติที่ประชุม เห ็นชอบ ร ับหลักการแห่งร ่างเทศบัญญัต ิ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) ด้วยมติ  

- เห็นชอบ          11   เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ          –   เสียง 
   - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  

 2.พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
นายรัตนชัย เหล็กคง เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศ 
ประธานสภาฯ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระที่ 1 ขั้นรับ

หลักการ) สำหรับขั้นตอนลำดับต่อไป ขอเชิญปลัดฯ ชี้แจง  

นายนวรัฐ  โสตถิถาวร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
ปลัดเทศบาลฯ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ  
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อย

กว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่

ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เป็นคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไม่ได้ ในการตั้ งคณะกรรมการวิสามัญของสภา
เทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล 
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เพื ่อให้สภาเทศบาลแต่งตั ้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี ่ของจำนวน
กรรมการวิสามัญทั้งหมด  

ข้อ 104 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทำกิจการหรือพิจารณา
สอบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่นสภา
ท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็น
กรณีพิเศษ 

ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
(4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร  
 

ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืนและให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   ดังนั้นตามระเบียบดังกล่าวจึงขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านพิจารณาคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลเพื ่อแต่งตั ้งเป็น คณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

   ทั้งนี้ก่อนจะมีการเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการฯ นั้น ขอให้สมาชิก
สภาฯทุกท่านพิจารณาในส่วนของจำนวนของคณะกรรมการฯ กล่าวคือ  จำนวนไม่
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เป็นลำดับแรกก่อน  

นายรัตนชัย เหล็กคง ตามท่ีปลัดเทศบาลตำบลจอมแจ้งชี้แจงนั้น ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
ประธานสภาฯ พิจารณาเสนอจำนวนของ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป  
ขอเสนอจำนวนของ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 คน  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มี คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 คน ด้วยมติ  

- เห็นชอบ     11 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     – เสียง 
   - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
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นายรัตนชัย เหล็กคง ลำดับต่อไป ขอสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งเสนอตัวแทนสมาชิกสภาฯ จำนวน  
ประธานสภาฯ 3 คน เพื ่อ คัดเลือกและแต่งตั ้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอให้เสนอคณะกรรมการ
แปรญัตติฯที่ละคน จนครบจำนวน 

คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 
นางสาวจินดาภรณ์ เคลื่อนเพ็ชร ขอเสนอ นางภัทราวรรณ เนียมแทน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  
สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 คนที่ 1 
นายรัตนชัย เหล็กคง ขอผู้รับรองจำนวน 2 คน 
ประธานสภาฯ 

นางสาวชญาภา พันธ์อุโมงค์ ข้าพเจ้าขอรับรองการเสนอรายชื่อดังกล่าวฯ ของ นางสาวจินดาภรณ์ เคลื่อนเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ 

นายประเสริฐ์ อินทร์ชัย ข้าพเจ้าขอรับรองการเสนอรายชื่อดังกล่าวฯ ของ นางสาวจินดาภรณ์ เคลื่อนเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ 

นายรัตนชัย เหล็กคง ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 1 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ 
ประธานสภาฯ  ชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม  - ไม่มี 

นายรัตนชัย เหล็กคง เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่อแข่งขันจึงขอให้ที่ประชุมลงมติการคัดเลือกคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ  ญัตติฯ คนที่ 1  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางภัทราวรรณ เนียมแทน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 1 ด้วยมติ
  

- เห็นชอบ     11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     –  เสียง 
   - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  

คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 
นางจรัสศรี วงศ์จันทร์ ขอเสนอ นายทินกร เตโชสถิรกูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565  คนที่ 2 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอผู้รับรองจำนวน 2 คน 
ประธานสภาฯ 

นายเชาว์ ปลอดภัย ข้าพเจ้าขอรับรองการเสนอรายชื่อดังกล่าวฯ ของ นางจรัสศรี วงศ์จันทร์ 
รองประธานสภาฯ 

นางภัทราวรรณ เนียมแทน ข้าพเจ้าขอรับรองการเสนอรายชื่อดังกล่าวฯ ของ นางจรัสศรี วงศ์จันทร์ 
เลขานุการสภาฯ 



9 
 

นายรัตนชัย เหล็กคง ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ 
ประธานสภาฯ  ชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม  - ไม่มี 

นายรัตนชัย เหล็กคง เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกจึงขอให้ที่ประชุมลงมติการคัดเลือกคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ  ญัตติฯ คนที่ 2 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายทินกร เตโชสถิรกูล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 2 ด้วยมติ 

- เห็นชอบ        11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ       –  เสียง 

 - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  

คณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 
นายประเสริฐ อินทร์ชัย ขอเสนอ นางสาวชญาภา พันธ์อุโมงค์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาฯ  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 3 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอผู้รับรองจำนวน 2 คน 
ประธานสภาฯ 

นายทินกร เตโชสถิรกูล ข้าพเจ้าขอรับรองการเสนอรายชื่อดังกล่าวฯ ของ นายประเสริฐ อินทร์ชัย 

สมาชิกสภาฯ 

นางรจนา อาจหาญ ข้าพเจ้าขอรับรองการเสนอรายชื่อดังกล่าวฯ ของ นายประเสริฐ อินทร์ชัย 
สมาชิกสภาฯ 

นายรัตนชัย เหล็กคง ในการเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอ 
ประธานสภาฯ  ชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม ่

ที่ประชุม  - ไม่มี 

นายรัตนชัย เหล็กคง เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอชื่ออีกจึงขอให้ที่ประชุมลงมติการคัดเลือกคณะกรรมการแปร 
ประธานสภาฯ  ญัตติฯ คนที่ 3 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางสาวชญาภา พันธ์อุโมงค์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คนที่ 3 ด้วยมติ  

- เห็นชอบ       11 เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     –  เสียง 

 - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
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นายรัตนชัย เหล็กคง ขอสรุปรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็น 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จำนวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
  1. นางภัทราวรรณ เนียมแทน เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
  2. นายทินกร เตโชสถิรกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
  3. นางสาวชญาภา พันธ์อุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

นางสาวภัทราวรรณ เนียมแทน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  

ข้อ 109 การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก 
ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น … 

ดังนี ้จึงขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ (ครั ้งแรก) ในวันที ่ 17 
สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง            
จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯเพ่ือทราบ ต่อไป 

ทีป่ระชุม - รับทราบ 

 3.พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายรัตนชัย เหล็กคง เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีมติเห็นชอบรับหลักการแห่งร่างเทศ 
ประธานสภาฯ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระที่ 1 ขั้นรับ

หลักการ) แล้วนั้น สำหรับขั้นตอนลำดับต่อไป ขอเชิญปลัดฯ ชี้แจง 

นายนวรัฐ  โสตถิถาวร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
ปลัดเทศบาลฯ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
  ข้อ 45 วรรคท้าย ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวด

เดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตตไิว้
ไม่น้อยกว่ายี ่สิบสี่ชั ่วโมงนับแต่สภาท้องถิ ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น 

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่ง
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป
ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้อง
กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 

   ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหาร
   ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอ
   คำแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธาน
   คณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิก
   สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวด

เดียวผู้แปรญัตติอาจเสนอคำแปรบัญญัติด้วยวาจาได้ 
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ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะการขอลด 
รายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ คำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ 
๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

   ดังนั้นตามระเบียบดังกล่าวจึงขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านพิจารณากำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

นายรัตนชัย เหล็กคง ตามท่ีปลัดเทศบาลตำบลจอมแจ้งชี้แจงนั้น ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
ประธานสภาฯ  พิจารณาเสนอการกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

นางสาวภัทราวรรณ เนียมแทน ขอเสนอให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 
เลขานุการสภาฯ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั ้งแต่ว ันที่               

17 – 19 สิงหาคม 2564 ในเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. (ของวันดังกล่าว)           
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดยในการนี้หากจะเสนอคำแปรญัตติ
ขอให้เสนอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการฯ 

นายรัตนชัย เหล็กคง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  

นายรัตนชัย เหล็กคง หากไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ในการ     
ประธานสภาฯ พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 17-19 
สิงหาคม 2564 ในเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล
จอมแจ้ง โดยการเสนอคำแปรญัตตินั้นให้เสนอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการฯ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่  
17-19 สิงหาคม 2564 ในเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาลตำบลจอมแจ้ง โดยการเสนอคำแปรญัตตินั้นให้เสนอเป็นหนังสือต่อคณะ
กรรมการฯ ด้วยมติ  

- เห็นชอบ        11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ      –    เสียง 
    - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
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นายรัตนชัย เหล็กคง     4. พิจารณาการจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ 
ประธานสภาฯ      พระราชดำริด้านสาธารณสุขสาธารณสุข จำนวนเงิน  180,000.- บาท  

 
แผนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

ลำดับ
ที ่

หมู่/หมู่บ้าน ชื่อโครงการ งบที่ตั้งไว้ 

1 ม.3 บ้านดงป่าลัน - โครงการอบรมให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านมสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่าด้านภัยมะเร้งเต้านม  

8,150.- 

- โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดา หมู่ 3 บ้านดงป่าลัน 

9,850.- 

- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หมู่ 3 บ้านดงป่าลัน 2,000.- 

2 ม.4 บ้านหนองโค้ง - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 (โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

8,300.- 

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสามบรมราชกุมารี 
(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

8,600.- 

- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬากรณ์วลัยลักษณ์อุครราชกุมารี 

3,100.- 

3 ม.5 บ้านทรายมูล - โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเตานม หมู่ที่ 5 (โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

8,300.- 

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสามบรมราชกุมารี 
(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

8,600.- 

- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬากรณ์วลัยลักษณ์อุครราชกุมารี 

3,100.- 
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ลำดับ
ที ่

หมู่/หมู่บ้าน ชื่อโครงการ งบที่ตั้งไว้ 

4 ม.6 บ้านร่ำเปิง - โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 (โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 8,300.- 
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสามบรมราชกุมารี 
(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 8,600.- 
- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬากรณ์วลัยลักษณ์อุครราชกุมารี 3,100.- 

5 ม.7 บ้านแม่ขะจาน 
 - โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย

มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 (โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 8,300.- 
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสามบรมราชกุมารี 
(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 8,600.- 

- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอเจ้าฟ้าจุฬากรณ์วลัยลักษณ์อุครราชกุมารี 3,100.- 

6 ม.8 บ้านปางเปา - โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสามบรมราชกุมารี 
(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 6,525.- 
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก (โครงการ
ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 6,950.- 
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To Be 
Number One บ้านปางเปาหมู่ 8 6,525.- 

7 ม.9 บ้านห้วยไร่ - โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสามบรมราชกุมารี 
(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 6,525.- 
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก (โครงการ
ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 6,950.- 
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To Be 
Number One บ้านห้วยไร่ หมู่ 9 6,525.- 
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ลำดับ
ที ่

หมู่/หมู่บ้าน ชื่อโครงการ งบที่ตั้งไว้ 

8 
 

ม.10 บ้านทุ่งสีทอง - โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 10 (โครงการตามพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

8,300.- 

- โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสามบรมราชกุมารี 
(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 

8,600.- 

- โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬากรณ์วลัยลักษณ์อุครราชกุมารี 

3,100.- 

9 
 

ม.11 บ้านปงแสงทอง - โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสามบรมราชกุมารี 
(โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 6,525.- 
- โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก (โครงการ
ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) 6,950.- 
- โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด  To Be 
Number One บ้านปงแสงทอง หมู่ 11 6,525.- 

 
 

นายรัตนชัย เหล็กคง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
ประธานสภาฯ  

ที่ประชุม ไม่มีผู้ใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
นายรัตนชัย เหล็กคง       หากไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
ประธานสภาฯ              เรื่องการพิจารณาการจ่ายเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ 
  พระราชดำริด้านสาธารณสุขสาธารณสุข จำนวนเงิน  180,000.- บาท  
 

- เห็นชอบ        11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ      –    เสียง 

  - ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
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5. พิจารณาการโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563   

นายรัตนชัย เหล็กคง 5.1 โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป  
ประธานสภาฯ งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงานโครงการ 

จัดซื้อเก้าอ้ีทำงานโครงเหล็กบุด้วยฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม มีล้อ มีโช๊คขา 
เหล็กชุป ขนาด 60x65x100 ซม. จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,200.- บาท  

นางสาววรนัน วิระภาสกุล   
นักวิชาการการเงินฯ  

             1.โอนตั้งรายการใหม่ 
   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 

รายการ  เก้าอ้ีทำงานโครงเหล็กบุด้วยฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม มีล้อ  
มีโช๊คขาเหล็กชุป ขนาด 60 x 65 x 100 ซม. จำนวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 2,200 บาท  (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) 

        โอนลดงบประมาณจาก 
   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
   ตั้งไว้  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   คงเหลือ  30,000.- บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
   โอนไป    2,200.- บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน)   
 
นายรัตนชัย เหล็กคง      ขอมติที่ประชุมรายการ เก้าอ้ีทำงานโครงเหล็กบุด้วยฟองน้ำ หุ้มหนังเทียม มีล้อ 
ประธานสภาฯ มีโช๊คขาเหล็กชุป ขนาด 60 x 65 x 100 ซม. จำนวน 1 ตัวเป็นเงิน 2,200 บาท  

(สองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ไดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบในการจัดซื้อเก้าอ้ีทำงานโครงเหล็กบุด้วยฟองน้ำ จำนวน 1 ตัว 
- เห็นชอบ        -  เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ   11  เสียง 
- ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
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นายรัตนชัย เหล็กคง 5.2 โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป งาน 
ประธานสภาฯ  บริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโครงการ

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จำนวน  2 ตู้ๆละ 5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 . - 
บาท  

 
นายรัตนชัย เหล็กคง ขอให้กองคลังชี้แจงเรื่องที่เก่ียวข้องต่อไปครับ   
ประธานสภาฯ 
นางสาววรนัน วิระภาสกุล  5.2 โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป 
นักวิชาการการเงินฯ  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโครงการ

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน  จำนวน  2 ตู้ๆละ 5,900 บาท เป็นเงิน 11,800 . - 
บาท  
1.โอนตั้งรายการใหม่ 

   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 

รายการ  ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ๆละ 5,900 บาท เป็นเงิน      
11.800 บาท 

 
      โอนลดงบประมาณจาก 

   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
   ตั้งไว้  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   คงเหลือ  27,800.- บาท  (สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
   โอนไป  11,800.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
       

นายณัฐวัฒณ์ พัชรธนาวัฒณ์    ขอเป็นเหลือ 1 ตัวได้ไหมครับ   
สมาชิกสภาฯ   
นางสาววรนัน วิระภาสกุล  ไม่พอคะ เพราะว่าในการเก็บเอกสาร ต้องใช้ระยะเวลาการเก็บเอกสาร 
นักวิชาการการเงินฯ 10 ปีคะ ถึงจะทำเรื่องขอทำลายได้คะ  แล้วที่ซื้อ 2 ตัว เพ่ือใช้ในปีนี้และปี

หน้าด้วยคะ 
นายเชาว์ ปลอดภัย ปีนี้ขอ 1 ตัวก่อนนะครับ เพราะว่า อีก2 เดือนข้างหน้า งบประมาณ 
รองประธานสภาฯ จะเข้ามาเท่าไรไม่รู้ครับ 
 
นายรัตนชัย เหล็กคง ขอมติที่ประชุมรายการจัดซื้อ เหล็ก แบบ 2 บาน  จำนวน  1 ตู้ๆละ  
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ประธานสภาฯ 5,900 บาท  

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน  จำนวน  1 ตู้ 
- เห็นชอบ        11  เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ        –  เสียง 
 - ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

 
นายรัตนชัย เหล็กคง  5.3 โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป 
ประธานสภาฯ งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ     

โครงการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กแบบโล่ง (20 ช่อง) ขนาด 92x31x96 ซม. 
จำนวน 5 ใบๆละ2,400.- เป็นเงิน  12,000.- บาท ขอให้กองคลังชี้แจ้ง
เรื่องดังกล่าวด้วยครับ 

นางสาววรนัน วิระภาสกุล   
นักวิชาการการเงินฯ 

3. โอนตั้งรายการใหม่ 
   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 

รายการ ตู้เอกสารเหล็กแบบโล่ง (20ช่อง) ขนาด 92 x 31 x 96 ซม. 
จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 2,400 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 

        โอนลดงบประมาณจาก 
   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
   ตั้งไว้  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   คงเหลือ  16,000.- บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
   โอนไป  12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
นายทินกร เตโชสถิรกูล    มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนครับ  อันเก่ายังใช้ได้ไหมครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นางสาววรนัน วิระภาสกุล  จำเป็นคะ เพราะอันเดิมคือใช้เก็บเอกสารเดิม  การจัดเก็บเอกสารของกองคลัง  
นักวิชาการการเงินฯ เป็นการเก็บเอกสารที่เป็นหมวดหมู่ โดยเฉพาะ งานจัดเก็บภาษี อยากให้เป็น     

ระเบียบมากข้ึนคะ 

 

นายณัฐวัฒณ์ พัชรธนาวัฒณ์   อยากให้เหลือ 2 ตัวได้ไหมครับ  เพราะตอนนี้งบประมาณต้องจำกัดครับ 
สมาชิกสภาฯ 
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นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอมติที่ประชุมรายการ เอกสารเหล็กแบบโล่ง (20ช่อง) ขนาด 92 x 31 x 96ซม. 
ประธานสภาฯ  จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 2,400 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
นายเชาว์ ปลอดภัย ตอนนี้อยากให้ 2 ตัวก่อนนะครับเดียวรอดูสถานการณ์การเงินอีกทีนะครับ ถ้าไม่ได้ 
รองประธานสภาฯ  ใช้เงินส่วนนั้นจริงๆ ก็ตกไปอยู่ในเงินสะสม ก็ยังสามารถทำการจัดซื้อได้อยู่ ตอนนี้  

เราเก็บเงินไว้ก่อนประมาณหนึ่งครับ เข้าใจนะครับว่ามันคือความจำเป็นต้องซื้อ แต่
เราต้องกันเงินไว้ก่อน  

มติที่ประชุม เห็นชอบในการจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กแบบโล่ง (20 ช่อง) จำนวน  2 ใบ ใบละ 
2,400  บาท 

- เห็นชอบ      11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     -   เสียง 

- ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
 
นายรัตนชัย เหล็กคง      5.4 โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป งาน  
ประธานสภาฯ             บริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโครงการจัดซื้อ 

          เครื่องโทรสาร จำนวน  1 เครื่อง  เป็นเงิน 7,990.- บาท  
นางสาววรนัน วิระภาสกุล        
นักวิชาการการเงินฯ 

            4.โอนตั้งรายการใหม่ 
   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน 

รายการ  เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,990 บาท 
 

       โอนลดงบประมาณจาก 

   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
   ตั้งไว้  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   คงเหลือ  4,000.- บาท  (สี่พันบาทถ้วน) 
   โอนไป  4,000.- บาท (สี่พันบาทถ้วน)  
 

      โอนลดงบประมาณจาก 

   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
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   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าใช้สอย 
   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    
   ตั้งไว้  40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
   คงเหลือ  40,000.- บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
   โอนไป   3,990.- บาท (สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอมติที่ประชุมรายการโครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง 
ประธานสภาฯ  เครื่องละ 7,990 .- บาท 

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 7,990 .- 
บาท 

- เห็นชอบ        -  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ     11   เสียง 

- ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
 

นายรัตนชัย เหล็กคง      5.5 โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป งาน 
ประธานสภาฯ              บริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโครงการ 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA ราคา 5,800 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน  
11,600.- บาท 

นางสาววรนัน วิระภาสกุล        
นักวิชาการการเงินฯ 

   5. โอนตั้งรายการใหม่ 
   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA ราคา 5,800 บาท จำนวน 2 
เครื่อง เป็นเงิน 11,600 บาท 

        โอนลดงบประมาณจาก 
   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าใช้สอย 
   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    
   ตั้งไว้  40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
   คงเหลือ  36,010.- บาท  (สามหมื่นหกพันสิบบาทถ้วน) 

โอนไป    11,600.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน 
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นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอมติที่ประชุมรายการโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1  KVA จำนวน 2  
ประธานสภาฯ  เครื่องๆละ 5,800 บาท รวมเป็นเงิน 11,600 .- บาท  
 
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1  KVA จำนวน 2  เครื่องๆละ 

5,800 บาท รวมเป็นเงิน 11,600 .- บาท  

 
- เห็นชอบ        -      เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ     11   เสียง 
- ประธานสภาฯ งดออกเสียง  

  

ที่ประชุม           - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายยรรยง อุ่นใจ           1. แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี พ.ศ. ( 2561-2565 ) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
นายกเทศมนตรีฯ  ครั้งที่ 1/2564 
   

ที่ประชุม - รับทราบ 

 

 

 

ปิดประชุม   11.00 น.  

 
 (ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (นางภัทราวรรณ เนียมแทน)      
               เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
  

  
 (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

             (นายรัตนชัย เหล็กคง) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

  
 
 
 


