
            รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 

วันจันทร์ ที่ 30 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 
12. นางสาววัลลยา  รุจนเวชช์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ 
13. นางสาวณัฐฐญา  แสงดวงตา  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 

 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนสมาชิก  
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ผู้มาประชุมในครั้งนี้ 

นางภัทราวรรณ เนียมแทนขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งมาประชุม ทั้งหมด ๑1 ท่าน ถือว่าครบ 
เลขานุการสภาฯ  องค์ประชุมแล้ว จึงสามารถดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้ 

นายรัตนชัย เหล็กคง กล่าวสวัสดีและกล่าวต้อนรับทุกท่านในการประชุมสภาฯ และเริ่มดำเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายรัตนชัย เหล็กคง - เนื่องด้วยสถานการณ์ ปัจจุบันเกิดฝนตกหนักจึงขอเน้นย้ำให้สมาชิกสภาเทศบาล
ประธานสภาฯ  ตำบลจอมแจ้งทุกท่านช่วยดูแลสอดส่อง ในเรื่องสุขภาพ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ใน       
   เขตรับผิดชอบของตัวเอง การเดินทางขอให้เดินทางปลอดภัย 

- ได้ยินข่าวมาว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง เป็นชุดใหม่ที่เข้ามาทำงาน     
แต่ละกองเสนอโครงการการจัดซื้อ สภาฯไม่ค่อยอนุมัติให้ อยากขอชี้แจงตรงนี้ว่า  
การทำงาน อยากเสนอโครงการการจัดซื้อ ขอให้เข้ามาคุยกันนอกรอบก่อน ว่า
สมควรและจำเป็นกับนำไปใช้ไหม ขอให้เข้ามาคุยกันก่อนนะครับ เพ่ือที่จะทำความ
เข้าใจได้ง่ายนะครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมหากท่านใดจะเสนอแก้ไข/เพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมก็ให้เสนอต่อที่ประชุม  

ที่ประชุม - ไม่มี 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอมติที่ประชุมสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัย 
ประธานสภาฯ ประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี
3/2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ด้วยมติ 

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

ที่ประชุม - ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว (ถ้ามี) 

ที่ประชุม - ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 

นายรัตนชัย เหล็กคง 1. พิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                    
ประธานสภาฯ พ.ศ. 2565 (วาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ)          

 
นายรัตนชัย เหล็กคง ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 
ประธานสภาฯ  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
   รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว ในวันเดียวกันนั้น ได้มีมติคัดเลือก
   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2565 ด้วย จึงขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯชี้แจงต่อไป 
นางสาวชญาภา พันธ์อุโมงค์ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่
สมาชิกสภาฯ  1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อ    

ประธานกรรมการแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2564 ในเวลา 
08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง คณะกรรมการ
แปรญัตติฯ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้       
1. ในห้วงระยะเวลาการเสนอคำแปรญัตติฯ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ประสงค์เสนอคำแปร
ญัตติเป็นอย่างใด         
2. คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติเห็นชอบ ให้คงร่างเดิมแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565     
ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติฯ มีความเห็นว่าควรนำร่างเทศบัญญัติงบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 (ฉบับร่างเดิม) เสนอต่อที่ประชุมสภา   
เทศบาลตำบลจอมแจ้งเพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ความปรากฏตามที่ได้ส่งให้ทุกท่านแล้ว    

ที่ประชุม  -รับทราบ    
นายรัตนชัย เหล็กคง ตามที่ประธานกรรมการแปรญัตติฯได้ชี้แจงนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ
ประธานสภาฯ  ลำดับต่อไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ในการพิจารณา
   ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วาระที่ 2
   ขั้นแปรญัตติ) 
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ที่ประชุม  เห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ ด้วยมติ      
    - เห็นชอบ  11 เสียง     
    - ไม่เห็นชอบ  – เสียง      
    - ประธานสภาฯ งดออกเสียง       
นางภัทราวรรณ เนียมแทนเมื่อสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ
เลขานุการสภาฯ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอชี้แจงว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
   ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
    ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
   วาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
   ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว...     
    ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้...
   ดังนั้นเพ่ือให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึง 
   ขอให้สภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งพิจารณาว่า จะเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศ  
   บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระท่ีสาม ขั้น
   ลงมติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งครั้งนี้ หรือไม่อย่างไร จึงเรียนเพ่ือ
   พิจารณา 
นายรัตนชัย เหล็กคง ตามที่เลขานุการสภาฯได้ชี้แจงนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติว่าจะเห็นชอบ
ประธานสภาฯ  หรือไม่ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2565 วาระที่สาม ขั้นลงมติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งครั้งนี้
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่ายประจำปี                  
   งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบล
   จอมแจ้งครั้งนี้ได้ ด้วยมติ 
    - เห็นชอบ          11 เสียง 
    - ไม่เห็นชอบ    – เสียง 
    - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  
    
   พิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
   2565 (วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ) 
นายรัตนชัย เหล็กคง สืบเนื่องจาก มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณ
ประธานสภาฯ  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่สาม ขั้นลงมติได้นั้น จึงทำให้ที่
   ประชุมแห่งนี้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
   2565 วาระที่สาม ขั้นลงมติ ในลำดับนี้ ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงหลักเกณฑ์ที่
   เกี่ยวข้อง 
นางภัทราวรรณ เนียมแทนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
เลขานุการสภาฯ  2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
    ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่
   ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
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    ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อ
   บัญญัติหรือไม่  
        
นายรัตนชัย เหล็กคง ขณะนี้ได้ตรวจสอบองค์ประชุมฯแล้ว ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง
ประธานสภาฯ  อยู่ในที่ประชุมฯแห่งนี้ จำนวน 11 ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมฯ ลำดับต่อไปขอให้
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งพิจารณาลงมติ (ในวาระที่ 3 ขั้นลงมติ) แห่งร่าง
   เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
   2565 ด้วยมติ        
    - เห็นชอบ     11 เสียง     
    - ไม่เห็นชอบ          – เสียง     
    - ประธานสภาฯ งดออกเสียง  

นายรัตนชัย เหล็กคง 2.  พิจารณาการโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดังนี้ 

2.1 โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป       งาน
บริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการโครงการ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500.- บาท (สำหรับห้องผู้บริหาร) 

นางสาวนัยน์ปพร เจริญพัฒนเศรษฐ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

1. โอนลด 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง 
ตั้งไว้    30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
คงเหลือ  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
โอนไป   7,500.-บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

            โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
 (Ink Tank Printer) ราคา 7,500.- บาท  จำนวน  1  เครือ่ง 
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ตั้งไว้    0.- บาท  (ศูนย์บาทถ้วน) 
คงเหลือ  0.- บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 
โอนมา    7,500.- บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 

(Ink Tank Printer) 
- เห็นชอบ        11  เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ        –  เสียง 
 - ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

นางสาวนัยน์ปพร เจริญพัฒนเศรษฐ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

2.2 โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารทั่วไป      งาน
บริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการจัดซื้อเครื่อง
สแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 2 เครื่องๆละ 9,900.- บาท 
เป็นเงิน 19,800.- บาท 

2. โอนลด 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง 
ตั้งไว้    30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  
คงเหลือ  22,500.- บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนไป   19,800.-บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

            โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน ราคา 

9,900.- บาท  จำนวน  2  เครื่อง 
ตั้งไว้    0.- บาท  (ศูนย์บาทถ้วน) 
คงเหลือ  0.- บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 
โอนมา    19,800.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
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นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอมติที่ประชุมรายการโครงการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้า 
ประธานสภาฯ               ออกงาน 
มติทีป่ระชุม                เห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน 

- เห็นชอบ        11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ        –  เสียง 

 - ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
นางสาวนัยน์ปพร เจริญพัฒนเศรษฐ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

2.3 โอนงบประมาณเพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทั่ วไป            
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่องๆละ 9,500. - บาท  
เป็นเงิน 28,500 .-บาท 

3. โอนลด 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดิรทรเทพ 

วรางกุลรัชกาลที่ 10 
ตั้งไว้    50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
คงเหลือ  50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
โอนไป   28,500.-บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

            โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง ราคา 9,500.- บาท  จำนวน  3 

เครื่อง เป็นเงิน 28,500.- บาท 
ตั้งไว้    0.- บาท  (ศูนย์บาทถ้วน) 
คงเหลือ  0.- บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 
โอนมา    28,500.- บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 

นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอมติที่ประชุมรายการโครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งราคา 9,500.-  
ประธานสภาฯ              บาท  จำนวน  3 เครื่อง เป็นเงิน 28,500.- บาท 
มติทีป่ระชุม                เห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 

- เห็นชอบ        11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ        –  เสียง 

 - ประธานสภาฯ งดออกเสียง 



8 
 

นางสาวนัยน์ปพร เจริญพัฒนเศรษฐ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

2.4 โอนงบประมาณเพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารทั่ วไป            
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องๆละ 11,000.- 
บาท  เป็นเงิน 11,000 .-บาท 

4. โอนลด 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
รายการ  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดิรทรเทพ 
  วรางกุล รัชกาลที่ 10 
ตั้งไว้    50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
คงเหลือ  21,500.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนไป   11,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

    โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารทั่วไป 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
รายการ โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้วราคา 11,000.- บาท  จำนวน  

1  เครื่อง เป็นเงิน 11,000.- บาท 
ตั้งไว้    0.- บาท  (ศูนย์บาทถ้วน) 
คงเหลือ  0.- บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 
โอนมา    11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
 

นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอมติที่ประชุมรายการโครงการจัดซื้อตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว ราคา 11,000.-  
ประธานสภาฯ              บาท  จำนวน  1  เครื่อง เป็นเงิน 11,000.- บาท       
 
มติทีป่ระชุม                เห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว 

- เห็นชอบ        11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ        –  เสียง 

 - ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
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นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงงบประมาณ  
ประธานสภาฯ                
นายอนุวัฒน์ ศิริ   
ผู้อำนวยการกองช่าง  

 โอนลดงบประมาณจาก    
   แผนงาน  การศึกษา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   หมวด  งบบุคลากร 

ประเภท  เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
รายการ  เงินเดือนพนักงาน 

   ตั้งไว้   1,920,000.- บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
  คงเหลือ  677,850.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

   โอนไป    300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
   โอนเพิ่ม 
   แผนงาน  เคหะและชุมชน 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการ  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ตั้งไว้   150,000.- บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
คงเหลือ  89,400.- บาท (แปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
โอนมา    300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

 
มติทีป่ระชุม                เห็นชอบในการโอนงบประมาณค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

- เห็นชอบ        11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ        –  เสียง 

 - ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
  

นายอนุวัฒน์ ศิริ กองช่าง เทศบาลตำบลจอมแจ้ง มีความจำเป็นที่จะโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
ผู้อำนวยการกองช่าง งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่แผนงานเคหะและชุมชน งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และมีความ
จำเป็นต้องดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพิ่มเติมและเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ  
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นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอให้ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงเรื่องแผนงาน โครงการต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ   
นายอนุวัฒน์ ศิริ  โดยมี 2 โครงการ คือ 1. โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง 
ผู้อำนวยการกองช่าง    ยาว 8 เมตร จำนวน  18 ต้น ๆละ 3,500  บาท รวมเป็นเงิน  63,000  บาท  
 2. โครงการจัดซื้อชุดโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30W จำนวน 

18 ชุดๆละ 26,750 บาท รวมเป็นเงิน 481,500  บาท  
นายเชาว์ ปลอดภัย  โคมไฟ ใช้ประมาณกี่วัตต์ครับ 
สมาชิกสภาฯ 
นายอนุวัฒน์ ศิริ   30 วัตต์ครับ  
ผู้อำนวยการกองช่าง    
 

   รายการที่ 1  
   โอนลด  
   แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   งาน บริหารงานทั่วไป  
   หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
   ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก จำนวน  63,000.-  บาท 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   แผนงาน เคหะและชุมชน 
   งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวด ค่าครุภัณฑ ์
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง    จำนวน  63,000.-  บาท 

 รายการ โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง  จำนวน 18 ต้น  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเสาไฟฟ้าแรงต่ำ พร้อมติดตั้ง ขนาดความยาว 8.00 เมตร 
จำนวน 18 ต้น ๆ ละ 3,500.- บาท รวมเป็นเงิน 63,000.- บาท 

มติทีป่ระชุม                เห็นชอบในการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงต่ำ  พร้อมติดตั้ง ยาว 8 เมตร 
   จำนวน  18 ต้น ๆละ 3,500  บาท รวมเป็นเงิน  63,000  บาท 

- เห็นชอบ        11  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ        –  เสียง 

 - ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
รายการที่ 2  

   โอนลด  
   แผนงาน แผนงานการศึกษา 
   งาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  
   หมวด ค่าวัสดุ 
   ประเภท ค่าอาหารเสริม (นม)   จำนวน  480,000.-  บาท 
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โอนลด  
   แผนงาน เคหะและชุมชน 
   งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
   หมวด ค่าวัสดุ 
   ประเภท วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ   จำนวน  1,500.-  บาท 
 

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
   แผนงาน เคหะและชุมชน 
   งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  481,500.-  บาท 
รายการ โครงการจัดซื้อชุดโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 18 ชุด 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30 w 
จำนวน 18 ชุด ๆ ละ 26,750.- บาท รวมเป็นเงิน 481,500.- บาท 

 
มติทีป่ระชุม                รายการโครงการจัดซื้อชุดโคมส่องสว่างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 30W 

จำนวน 18 ชุดๆละ 26,750 บาท รวมเป็นเงิน 481,500  บาท 
- เห็นชอบ        11  เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ        –  เสียง 
 - ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอเชิญ ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงการโอนงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์ฯ 
ประธานสภาฯ                
นางมลทิรา ปาโส รายการที่ 1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 
ผู้อำนวยการกองคลัง ประมวลผล แบบที่ 2 *   (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 ชุดเป็น

เงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)   
 

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

รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) 
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โอนลดงบประมาณจาก 
   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าใช้สอย 
   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม    
   ตั้งไว้  40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
   คงเหลือ  40,000.- บาท  (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
   โอนไป  20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)    
     

        โอนลดงบประมาณจาก 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
   ตั้งไว้  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   คงเหลือ  19,300.- บาท  (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
   โอนไป  10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
      

 
นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอมติที่ประชุมรายการโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล     
ประธานสภาฯ               แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 

30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 
มติทีป่ระชุม                เห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 * (จอ 

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)จำนวน 1 ชุดเป็นเงิน 
30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)    

- เห็นชอบ        10  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ        –  เสียง 
  - งดออกเสียง   2    เสียง   

 คือ นายรัตนชัย เหล็กคง ประธานสภาฯ 
      นางสาวชญาภา พันธ์อุโมงค์ สมาชิกสภาฯ 

 
นางมลทิรา ปาโส รายการที่ 2 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 
ผู้อำนวยการกองคลัง ราคา 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

1.โอนตั้งรายการใหม่ 
   ด้าน   บริหารงานทั่วไป 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
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   ประเภท  ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 1 

เครื่อง ราคา 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) 

โอนลดงบประมาณจาก 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
   ตั้งไว้  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   คงเหลือ  9,300.- บาท  (เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
   โอนไป  2,600.- บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
นางสาวชญาภา พันธ์อุโมงค์ สอบถามผู้อำนวยการกองคลัง  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อไปยังไม่รวมเครื่อง 
สมาชิกสภาฯ  ปริ้นเตอร์ ใช่ไหมค่ะ 
      

นางมลทิรา ปาโส ใช่ค่ะ  เพราะว่าคอมพิวเตอร์ตัวนั้นเป็นมาตราฐานราคากลางของกรมที่กำหนดให้ค่ะ 
ผู้อำนวยการกองคลัง อาจจะต่อรองราคาได้ตอนไปจัดทำสัญญาซื้อค่ะ เป็นมาตรฐาน ICT ซึ่งใช้ในงาน

จัดเก็บภาษีซึ่งต้องใช้ประโยชน์และสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ราคากลางกำหนดให้
ค่ะ 

   
นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอมติที่ประชุมรายการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ  
ประธานสภาฯ               (18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
มติทีป่ระชุม                เห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ  

(18หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ราคา 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
- เห็นชอบ        11  เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ        –  เสียง 
 - ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

นางมลทิรา ปาโส  รายการที่ 3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA   จำนวน 1 เครื่อง   เป็นเงิน  
ผู้อำนวยการกองคลัง 5,800.- บาท 
 

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



14 
 

รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA   จำนวน 1 เครื่อง   เป็นเงิน 
5,800 บาท 

โอนลดงบประมาณจาก 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    
   ตั้งไว้  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
   คงเหลือ  6,700.- บาท  (หกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
   โอนไป  5,800.- บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)  
นายเชาว์ ปลอดภัย รอบท่ีแล้วก็ขอไปแล้วแต่ตกไปใช่ไหมครับ 
รองประธานสภาฯฯ 
นางมลทิรา ปาโส  รอบนี้เป็นของงานจัดเก็บค่ะ เพราะว่า งานจัดเก็บส่วนใหญ่ใช้ในระบบค่ะ จำเป็น 
ผู้อำนวยการกองคลัง ต้องใช้ เพราะว่าถ้าเกิดไฟดับ อาจจะทำงานล่าช้าได้ แล้วทำให้ระบบงานไม่ดีขึ้น 
นางสาวจินดาภรณ์ เคลื่อนเพ็ชรการจัดเก็บภาษี ถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อม ก็อาจจะทำให้งานล่าช้า ไม่สำเร็จลุล่วงไป 
สมาชิกสภาฯ  ได้คะ่ เท่าท่ีฟังแล้ว มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องสำรองไฟค่ะ  
นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอมติที่ประชุมรายการโครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1  
ประธานสภาฯ           เครื่อง    
 
มติทีป่ระชุม                เห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง 

- เห็นชอบ        10  เสียง 
  - ไม่เห็นชอบ        –  เสียง 

 - งดออกเสียง      2   เสียง 
คือ  นายรัตนชัย เหล็กคง   ประธานสภาฯ 

             นางภัทราวรรณ เนียมแทน  สมาชิกสภาฯ     
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอให้นายกฯชี้แจงแนวทางเรื่องอ่ืนๆ ครับ 
ประธานสภาฯ            
นายยรรยง อุ่นใจ  1.ขอขอบคุณสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ที่ได้ลงมติรับร่างเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 
นายกเทศมนตรีฯ 2565 เรื่องโอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องแสกนนิ้วเราจะจัดซื้อเพ่ือให้องค์กร ยึดถือ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กร  โอนงบประมาณจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ทำ
ให้เกิดการขับเคลื่อน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานให้ดีขึ้น มีความ
สะอาดและมีทัศนียภาพที่งดงาม  

 
นายรัตนชัย เหล็กคง       เรือ่งต่อไป ให้ขอทางกองคลังชี้แจงเรื่อง การจัดเก็บภาษี ต่อไปครับ  
ประธานสภาฯ           
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นางสาววัลลยา รุจนเวชช์  ตามท่ี กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ได้รับการเข้าตรวจสอบจากสำนักตรวจเงิน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้   แผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ชำนาญการ  เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

2563 พร้อมได้รับรายงานผลการตรวจสอบ จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
เชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  ได้ตรวจพบ
ลูกหนี้ภาษีค้างชำระ ทั้ง 3 ประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
1. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2545 – 2554 จำนวน 33 ราย เป็นเงิน
58,722.00- บาท 
2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ปี  2545 – 2560 จำนวน 142 ราย เป็นเงิน 
32,357.00 บาท 
3. ลูกหนี้ภาษีป้าย ปี 2545- 2554 จำนวน 4 ราย เป็นเงิน 3,338.00 บาท 
รวมจำนวน 179 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,417.00 บาท (-เก้าหม่ืนสี่พันสี่
ร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน-) 
ทั้งนี้ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้ภาษีค้าง
ชำระให้ครบถ้วนอย่าปล่อยให้ขาดอายุความฟ้องร้องตามกฎหมาย สำหรับลูกหนี้ราย
ที่ค้างชำระเกิน 10 ปี ให้ตรวจสอบเพ่ือหาสาเหตุว่า เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีดังกล่าวได้ หากเป็นการปล่อยปละละเลย จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่จนขาด
อายุความให้พิจารณาลงโทษ ทางวินัย ตามควรแก่กรณี และหากได้ดำเนินการเร่งรัด
ติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 97 ต่อไป 
กองคลัง งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการติดตาม ทวงถามให้ลูกหนี้ภาษีค้าง
ชำระ ทั้ง 179 ราย ให้มาชำระภาษี โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0313.6/ว 0208 ลงวันที่ 21 มกราคม 25641 เรื่อง การเร่งรัดจัดเก็บ
ร าย ได้  แ ล ะลู ก ห นี้ ภ าษี ค้ า งช ำ ระ  แ ล ะก า รจ ำห น่ า ย ห นี้ สู ญ  ห นั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 3431 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 เรื่อง 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4522 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 
2558 เรื่องแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระ
และวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระเบียบ/กฎหมาย 
1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  
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ข้อ 97 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิอาจจัดเก็บลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 10 
ปี ขึ้นไป ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด และได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้ 
(1) เร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้เนื่องจากลูกหนี้
กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชำระหนี้ได้หรือกฎหมาย
มิได้เปิดช่องให้กระทำได้ 
(2) กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรม หรือทายาทผู้รับมาดกต้องเป็น
บุคคล ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันที่ได้ระบุไว้ใน (1) 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความเห็น
ขอบ จากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ และวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยกำหนด 
2. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการ
บันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

 1. การจำหน่ายหนี้สูญ ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
1.1 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความ
เห็นชอบผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
1.2 การจำหน่ายหนี้สูญตามข้อ 1.1 ให้กระทำได้เมื่อดำเนินการแล้วตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
1.2.1 ได้มีการสำรวจลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และรายได้อ่ืนๆ 
ตลอดจนลูกหนี้ต่างๆ อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด 
1.2.2 ได้มีการเร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจาก
ลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน  ไม่มีทรัพย์สินที่จะเรียกชำระหนี้ได้ หรือ
ด้วยเหตุอื่น 
1.2.3 สำหรับการอนุมัติจำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเกินกว่า 10 ปี ถือปฏิบัติ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.3/ว 2306 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 
2549 ซึ่งสรุปว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจจำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ
เกินกว่า 10 ปี ในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลออกจากทะเบียน   

มติทีป่ระชุม                เห็นชอบงานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ตัดหนี้ยอดให้เป็นศูนย์ 
- เห็นชอบ        11  เสียง 

  - ไม่เห็นชอบ        –  เสียง 
 - ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

นายรัตนชัย เหล็กคง       ขอเชิญทางด้านงานพัฒนาสังคม ชี้แจงแนวทางของงานสวัสดิการสังคม ต่อไปครับ  
ประธานสภาฯ           
นางสาวณัฐฐญา แสงดวงตา กล่าวสวัสดีทุกท่าน วันนี้ขอชี้แจ้งปรับปรุงบ้าน เราพึ่งทำไปเมื่อ ประจำปี  2563  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ โดยอำนาจหน้าที่ร่วมกับ พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่      
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(พบจ.) โดยจะซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุ ในงบประมาณ20,000  บาท ปรับปรุง
ซ่อมแซมเป็นบางส่วน และ ถ้าทำท้ังหลัง  ในงบประมาณ  40,000 บาท  ก่อนที่จะ
ส่งเรื่องให้ พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (พบจ.) เราต้องทำ
ประชาคมหมู่บ้าน และให้หมู่บ้านเป็นผู้รับรองก่อนนะคะ โดยจะทำเป็นจัดซื้อวัสดุ 
เท่านั้น ไม่มีค่าแรงงานนะคะ ที่ผ่านมาคือ ชาวบ้านในหมู่บ้านช่วยกันทำ การขอทำ 
จะต้องเป็นที่โฉนดของตัวเอง โดยที่ไม่เป็นที่สาธารณะนะคะ การเบิก ต้องใช้บิลใน
การใช้จ่าย  รูปถ่ายวัสดุที่จัดซื้อ   แล้วเงินที่จะทำหมู่บ้านต้องสำรองออกก่อนนะคะ  
เรื่องวัคซีนป้องกันโควิด-19  ที่ของผู้สูงอายุ  ยังไม่ทราบว่าจะได้ไหมนะคะ   ทาง
จังหวัดเขาให้ส่งชื่อไปก่อนนะคะ   
เรื่องการแจ้งตาย ขออนุญาตท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน เข้าร่วมกลุ่มไลน์ การแจ้ง
ตาย  ทต . จอมแจ้ง ด้วยนะคะ เพราะว่า เราจะได้ตัดเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุได้ทัน
ตามเวลาที่กำหนดนะคะ  
ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ให้มาขึ้นที่เทศบาล
ตำบลจอมแจ้ง โดย ผู้พิการ ต้องให้โรงพยาบาลประเมินสุขภาพและทางโรงพยาบาล
จะออกใบรับรองให้ก่อน  แล้วค่อยไปทำบัตรที่ หยาดฝน หรือ จังหวัดเชียงใหม่     
ถ้าได้บัตรสีม่วงที่หยาดฝน อำเภอแม่แตงแล้ว  ให้มาขึ้นทะเบียนที่เทศบาลได้เลย 
โดยไม่เกินวันที่  25 ของทุกๆ เดือน  การใช้เอกสารในการยื่น  1. บัตรผู้พิการ  
2. สำเนาบัตรประชาชนผู้พิการ  และ 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ  

นายรัตนชัย เหล็กคง  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย ซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม จึงให้ที่ 
ประธานสภาฯ  ประชุมลงมติ 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ปิดประชุม   11.45 น.  
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(ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  (นางภัทราวรรณ เนียมแทน)      

             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
  

  
 (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

        (นายรัตนชัย เหล็กคง) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

 
 
  

 


