
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง   
สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 

วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 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 

 5. นางรจนา    อาจหาญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 
6. นายทินกร  เตโชสถิรกูล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 

 7. นางจรัสศรี  วงศ์จันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 8.นายภาณุพงษ ์  บัวผัด   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
 9.นายประเสริฐ  อินทร์ชัย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2  
ผู้ลาประชุม 
 1. นางสาวชญาภา   พันธ์อุโมงค์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 

2. นายแสวง   ใสศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
3 .นางสาวจินดาภรณ์   เคลื่อนเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 

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. นางสาวดารานาถ    นันทขว้าง           นักวิชาการศึกษา 

11. นางสาวนัยน์ปพร เจริญพัฒนเศรษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
12. นางสาวภัทรานิษฐ์  กันทะ    จ้างเหมาบริการ 
13. นางสาวกาญจนา   สามหล้า   จ้างเหมาบริการ 
14. นางสาวณิชกานต์    ชัยชนะ            จ้างเหมาบริการ 
15. นางสาวกานต์ธิดา พรมมินทร ์  จ้างเหมาบริการ 
16. นายกัณฐณัฎฐ์ แสนแก้วกาศ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
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 17. นายพรพจน์    ฉันทวงค์   นายช่างโยธา 
 18  นายธีรยุทธ      หาญณรงค ์   นายช่างโยธา 

19. ชาญวิทย์      ใจต๊ะ    พนักงานขับรถ 
20. นางสาวปิยะธิดา กันทิมา   หนักงานจ้างเหมา 
21. นางสาวพัชรินทร์   แชวหล ี   นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนสมาชิก  
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ผู้มาประชุมในครั้งนี้ 

นางภัทราวรรณ เนียมแทนขณะนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้งมาประชุม ทั้งหมด 9 ท่าน ถือว่าครบ 
เลขานุการสภาฯ  องค์ประชุมแล้ว จึงสามารถดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ได้ 

นายรัตนชัย เหล็กคง กล่าวสวัสดีและกล่าวต้อนรับทุกท่านในการประชุมสภาฯ และเริ่มดำเนินการประชุม 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายรัตนชัย เหล็กคง (1.) อำเภอแม่แตงแจ้งว่า แนะนำตัวข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ 1. นายปราโมทย์  
ประธานสภาฯ แสงนพรัตน์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง ย้ายมาจาก 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2. นางเพ็ญศิริ หวันน้อย ตำแหน่ง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ย้ายมาจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ   
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 (2.) การบริจาคโลหิต ถวายราชกุศล ครั้งที่ 1 ประจำปี  2565 ที่ศูนย์ประชุม
อำเภอแม่แตง 
(3.) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 วัดร่ำเปิงได้จัดงาน เชิญชวนเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
วิถีชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมโคกหนองนา ถ้าใครสนใจ หรือมีสินค้าดี
ไปนำเสนอ ติดต่อเลขานายกฯและท่ีปรึกษานายกฯได้เลยครับ  

ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยท่ี 4/2564 ครั้งท่ี  1  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2564 
 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอให้สมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมหากท่านใดจะเสนอแก้ไข/เพ่ิมเติม  
ประธานสภาฯ รายงานการประชุมก็ให้เสนอต่อที่ประชุม  

ที่ประชุม - ไม่มี 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอมติที่ประชุมสภาฯรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  
ประธานสภาฯ สมัยที่ 4/2564 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2564 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 
4/2564 ครั้งท่ี  1  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2564   

 - รับรองรายงานการประชุม  8  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. การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2565 ระยะเวลาและวันเริ่มต้น 
ประธานสภาฯ ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ.2565 วันเริ่มสมัยประชุม 

สามัญประจำปีของปีถัดไป (พ.ศ.2566) และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี 
สมัยแรกของปี พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 21 
ขอให้ปลัดเทศบาลตำบลจอมแจ้งชี้แจ้งระเบียบดังกล่าวครับ  

นางภัทราวรรณ เนียมแทน 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
 (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554)  ข้อ 21 ระบุไว้ว่า  การกำหนดจำนวนสมัย

ประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี
ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลา
ของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำ
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มา
ใช้บังคับอนุโลม ระบุว่า เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรอง
ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษา
ในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ (2) สำหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาล
กำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัย
ในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัย
แรกของปีถัดไปและกำหนดกี่วัน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 24 ระบุไว้ว่า ในปีหนึ่ง
ให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
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นายรัตนชัย เหล็กคง 1..กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 สมัย โดยมี 
ประธานสภาฯ  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ ดังนี้ 
 - สมัยที่ 1 มีกำหนด  30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ก.พ -  2  มี.ค  2565 

- สมัยที่ 2 มีกำหนด  30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พ.ค. -  30 พ.ค  2565 

นายรัตนชัย เหล็กคง ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  
ประธานสภาฯ 

1.นางจรัสศรี   วงศ์จันทร์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
2.นายประเสริฐ  อินทร์ชัย    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
เป็นผู้รับรอง 
 

นายรัตนชัย เหล็กคง - สมัยที่ 3 มีกำหนด  30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ส.ค. -  30  ส.ค  2565 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2 ท่านครับ  

1.นายเชาว์  ปลอดภัย    รองประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง   
2.นายณัฐวัฒณ์  พัชรธนาวัฒณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 
เป็นผู้รับรอง  

นายรัตนชัย เหล็กคง - สมัยที่ 4 มีกำหนด  30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พ.ย. -  30  พ.ย  2565 
ประธานสภา ขอผู้รับรอง 2 ท่าน  

1.นางรจนา  อาจหาญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  1 
2.นายภาณุพงษ ์ บัวผัด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง  เขต  2 
เป็นผู้รับรอง  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  1.ให้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 4 
สมัย โดยมีระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 
- สมัยที่ 1 มีกำหนด  30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ก.พ -  3  มี.ค  2565 
- สมัยที่ 2 มีกำหนด  30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พ.ค. -  30 พ.ค  2565 
- สมัยที่ 3 มีกำหนด  30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  ส.ค. -  30  ส.ค  2565 
- สมัยที่ 4 มีกำหนด  30 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  1  พ.ย. -  30  พ.ย  2565 
2.กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 มีกำหนด 30 
วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 

 ทั้งนี้ ด้วยมติ  - เห็นชอบ     8    เสียง 
        - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
        - ประธานสภางดออกเสียง  

นายรัตนชัย เหล็กคง 2.พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาฯ ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ  
89  ซึ่งระบุไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่ง
อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชน
และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
กิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
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แผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่ง
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ตาม
ระเบียบแล้ว ( 3 ) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มี สาธารณภัยเกิดขึ้น (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้
ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่
กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเสถียรภาพในระยะยาว ”  มีรายการดังนี้ 
2.1.โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผนังกว้าง 0.20 เมตร  
สูง 2.10 เมตร ยาว 28.00 เมตร  งบประมาณ  225,200.- บาท ซ่ึงปรากฏ 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ 46  
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง ชี้แจ้งเรื่องดังกล่าวครับ  
 

นายยรรยง อุ่นใจ  การทำกำแพงดินนั้น จะทำในทิศเหนือของห้องประชุม เพ่ือรับรองการทำอาคาร 
นายกเทศมนตรีฯ  ศูนย์ป้องกันฯ ต่อไป และสามารถมีเนื้อท่ีในการทำกิจกรรมเพิ่มมากข้ึนอีกด้วย  
 
นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 

      ด้วยมติ  - เห็นชอบ     8    เสียง 
        - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
        - ประธานสภางดออกเสียง  
นายรัตนชัย เหล็กคง      2.2 โครงการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว  
ประธานสภาฯ  30.00 เมตร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร งบประมาณ 

 3,203,800.- บาท ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแผนงานอุตสาหกรรม 
 และโยธา ลำดับที่ 45 เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง ชี้แจ้งเรื่องดังกล่าวครับ  
 

นายยรรยง อุ่นใจ  การก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ จัดทำขึ้นเพ่ืออำนวยความสะดวกให้การจัด 
นายกเทศมนตรีฯ การจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มอาชีพ อบรมการเรียนรู้ต่างๆ และอำนวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชนและผู้มาใช้บริการที่เทศบาลตำบลจอมแจ้งของเราด้วย  
นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 

      ด้วยมติ  - เห็นชอบ     8    เสียง 
        - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
        - ประธานสภางดออกเสียง  
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นายรัตนชัย เหล็กคง      2.3 โครงการก่อสร้างทางเข้าออก - ทางออก สำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
ประธานสภาฯ           ขนาดกว้าง 12.50 เมตร ยาว 13.90 เมตร งบประมาณ 138,400.- บาท 

 ซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง 
 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ 47 
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง ชี้แจ้งเรื่องดังกล่าวครับ 

นายยรรยง อุ่นใจ          ประตูเข้า-ออก เดิม อยู่ในทางเสี่ยงอันตรายมาก ไม่มีความปลอดภัย 
   นายกเทศมนตรี            เพราะมองในระยะใกล้จนเกินไป จึงจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเพ่ือคำนึงถึง             

       ความปลอดภัยของพ่อแม่พ่ีน้อง ประชาชน ที่มาติดต่อราชการด้วย 
นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 

      ด้วยมติ  - เห็นชอบ     8    เสียง 
        - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
        - ประธานสภางดออกเสียง  
นายรัตนชัย เหล็กคง      2.4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วทางเข้า - ออก ขนาดกว้าง 7.00 เมตร  
ประธานสภาฯ  สูง 2.00 เมตร งบประมาณ 40,000.- บาทซึ่งปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 (พ.ศ.2561-2565) ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ลำดับที่ 48    
 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลจอมแจ้ง ชี้แจ้งเรื่องดังกล่าวครับ 

 
นายยรรยง อุ่นใจ          ทางด้านทิศใต้ของสำนักงานเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ไม่มีรั้วขอบชิด จึงทำให้เกินอันตราย  
นายกเทศมนตรี            หรอืการลักขโมยเกิดขึ้น  และมีบุคคลภายนอกเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะไม่มีรั้ว 
                               ประตู จึงอยากจะปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนนั้น เพื่อที่จะคำนึงถึงความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

  ของเทศบาลด้วย  
 
นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 

      ด้วยมติ  - เห็นชอบ     8    เสียง 
        - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
        - ประธานสภางดออกเสียง  
นายยรรยง อุ่นใจ          ขอขอบคุณสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง ที่เห็นความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนา 

  นายกเทศมนตรี             เทศบาลตำบลจอมแจ้ง เพ่ือให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้พ่อแม่พ่ีน้อง      
  ประชาชนด้วย   

 
นายรัตนชัย เหล็กคง 3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  

ซึ่งระบุไว้ว่าการโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ 
ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจ 
อนุมติของสภาท้องถิ่น  รายการดังต่อไปนี้ 
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นางสาวนัยน์ปพร เจริญพัฒนเศรษฐ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

3.1 โอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ในแผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง  รายการโครงการจัดหาครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเพ่ือใช้
ประกอบเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) งบประมาณ  183,300.- บาท  จัดซื้อ
ครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง  จำนวน 8 รายการ  ดังนี้  
1.ไฟฉุกเฉินติดตั้งบนหลังคาด้านหน้ารถชนิด LED สีแดง - สีน้ำเงิน  ขนาด 120  
เซนติเมตร พร้อมเสียงไซเรนและลำโพง 100 วัตต์ 
2.ไฟฉุกเฉินติดตั้งด้านบนท้ายรถชนิด LED สีแดง – สีน้ำเงิน ขนาด 60 เซนติเมตร  
3.เสาและสายสัญญาณวิทยุสื่อสาร 
4.เตียงเข็นผู้ป่วยสแตนเลส 
5.ถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิวแบบเหล็ก พร้อมหัวปรับแรงดัน และท่อต่อใช้ 
งานตามมาตรฐาน 
6.ไปร์ลายให้ออกซิเจน 
7.เครื่องวัดความดันติดพนัง 
8.วิทยุสื่อสารขนาด 25 วัตต์ (ถูกกฎของ กสทช. กำหนด) 
โดยขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายใหม่การ ดังนี้ 
1. โอนลด 

   แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   งาน  งานกีฬาและนันทนาการ 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ  โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์และป้องกันแก้ไข 
  ปัญหายาเสพติด จอมแจ้งเกมส์ ประจำปี พ.ศ.2565 
  ตั้งไว้  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

คงเหลือ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
  โอนไป 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

        โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รายการ  รายการโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน  
  (รถตู้) 
  ตั้งไว้  0.- บาท  (ศูนยบ์าทถ้วน) 
  คงเหลือ 0.- บาท (ศูนยบ์าทถ้วน) 
  โอนมา  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
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          2. โอนลด 
   แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   งาน  งานกีฬาและนันทนาการ 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ  โครงการสนับสนุนด้านนันทนาการแก่เยาวชนและประชาขน 
  ประจำปี พ.ศ.2565 
  ตั้งไว้  50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

คงเหลือ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  โอนไป 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

        โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รายการ  รายการโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน  
  (รถตู้) 
  ตั้งไว้  0.- บาท  (ศูนยบ์าทถ้วน) 
  คงเหลือ 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
  โอนมา  50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
3. โอนลด 

   แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   งาน  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ  โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสัปดาห์มาฆบูชา 
  พ.ศ.2565 
  ตั้งไว้  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

คงเหลือ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
  โอนไป 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

        โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
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     รายการ รายการโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน  
  (รถตู้) 
  ตั้งไว้  0.- บาท  (ศูนยบ์าทถ้วน) 
  คงเหลือ 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  โอนมา  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
4. โอนลด 

   แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   งาน  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ  โครงการอบรมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ประจำปี พ.ศ.2565 
  ตั้งไว้  20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

คงเหลือ 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
  โอนไป 3,300.-บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) 

        โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รายการ  รายการโครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบเป็นรถพยาบาลฉุกเฉิน  
  (รถตู้) 
  ตั้งไว้  0.- บาท  (ศูนยบ์าทถ้วน) 
  คงเหลือ 180,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  โอนมา  3,300.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 

      ด้วยมติ  - เห็นชอบ     8    เสียง 
        - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
        - ประธานสภางดออกเสียง  

 
นายรัตนชัย เหล็กคง 3.2 โอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธา งาน 
ประธานสภาฯ บริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

และวิทยุ  รายการโครงการจัดซื้อโคม LED ขนาด 50 W/6000 K พร้อมกล่อง 
ชาร์ปไฟ  รวมเป็นเงิน 36,915.- บาท  
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นางสาวนัยน์ปพร เจริญพัฒนเศรษฐ์  ขอชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

1 โคม SL- 335 F LED 50W/6000K จำนวน 2 ชุด 
   2. กล่องชาร์ปไฟ  จำนวน 1 ชุด  
   โดยขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายใหม่การ ดังนี้ 

1. โอนลด 
   แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   งาน  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ  โครงการอบรมสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ประจำปี พ.ศ.2565 
  ตั้งไว้  20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  

คงเหลือ 16,700.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  โอนไป 16,700.-บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

        โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  อุตสาหกรรมและโยธา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิยุ 
รายการ  รายการโครงการจัดซื้อโคม LED ขนาด 50 W/6000 K 
  ตั้งไว้  0.- บาท  (ศูนยบ์าทถ้วน) 
  คงเหลือ 0.- บาท (ศูนยบ์าทถ้วน) 
  โอนมา  16,700.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
2. โอนลด 

   แผนงาน  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
   งาน  งานกีฬาและนันทนาการ 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ  โครงการทักษะกีฬาและนันทนาการสำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล 
  เทศบาลตำบลจอมแจ้งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
  ประจำปี พ.ศ.2565 
  ตั้งไว้  50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

คงเหลือ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
  โอนไป 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  อุตสาหกรรมและโยธา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิยุ 
รายการ  รายการโครงการจัดซื้อโคม LED ขนาด 50 W/6000 K 
  ตั้งไว้  0.- บาท  (ศูนยบ์าทถ้วน) 
  คงเหลือ 16,700.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  โอนมา  10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 
3. โอนลด 

   แผนงาน  การศึกษา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
รายการ  ค่าจ้างเหมาบริการ 
  ตั้งไว้  934,000.- บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

คงเหลือ 678,000.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  โอนไป 10,215.-บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

        โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  อุตสาหกรรมและโยธา 
   งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและโยธา 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิยุ 
รายการ  รายการโครงการจัดซื้อโคม LED ขนาด 50 W/6000 K 
  ตั้งไว้  0.- บาท  (ศูนยบ์าทถ้วน) 
  คงเหลือ 26,700.- บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  โอนมา  10,215.- บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 
 

นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 

      ด้วยมติ  - เห็นชอบ     8    เสียง 
        - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
        - ประธานสภางดออกเสียง  
 
นายรัตนชัย เหล็กคง 3.3 โอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
ประธานสภาฯ  งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการโครงการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 30,000.- บาท   
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นางมลทิรา ปาโส  ขอชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน  
(16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  
ไมน่้อย 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย 
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมใน
ระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลัก
ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

     - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 

     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

      - มีช่องเชื่อมต่อ (Inerface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
      - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
      - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
   (รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้) 
   โดยขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายใหม่การ ดังนี้ 

1. โอนลด 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
รายการ  โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ 
  เพ่ือรองรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี  
  พ.ศ.2565 
  ตั้งไว้  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

คงเหลือ 75,000.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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  โอนไป 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
        โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 
  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  
  ตั้งไว้  0.- บาท  (ศูนยบ์าทถ้วน)  
  คงเหลือ 0.- บาท (ศูนยบ์าทถ้วน) 
  โอนมา  30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 

      ด้วยมติ  - เห็นชอบ     8    เสียง 
        - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
        - ประธานสภางดออกเสียง 
 
มลทิรา ปาโส  3.4 โอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงาน 
ผู้อำนวยการกองคลัง คลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์

เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
8,900.- บาท  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 

   - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 88 หน้าต่อนาที (ppm) 
   - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
   - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สมารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi ได้ 

   - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
   - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legel และ Custom 
   (รายละเอียดแนบมาพร้อมนี้) 
   โดยขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งรายใหม่การ ดังนี้ 

1. โอนลด 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าใช้สอย 

ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ 
  รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ 
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รายการ  โครงการปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษีและบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ 
  เพ่ือรองรับภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี  
  พ.ศ.2565 
  ตั้งไว้  100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

คงเหลือ 45,000.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
  โอนไป 8,900.-บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

        โอนตั้งรายการใหม่ 
   แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 
   งาน  บริหารงานคลัง 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
รายการ  โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ  
  ชนิด Network (28 หน้า/นาที)  
  ตั้งไว้  0.- บาท  (ศูนยบ์าทถ้วน)  
  คงเหลือ 0.- บาท (ศูนยบ์าทถ้วน) 
  โอนมา  8,900.- บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 
นายรัตนชัย เหล็กคง ให้สมาชิกสภาฯ อภิปราย ซักถามเพ่ิมเติม   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือซักถาม 
ประธานสภาฯ เพ่ิมเติมอีก จึงให้ที่ประชุมลงมติ 

      ด้วยมติ  - เห็นชอบ     8    เสียง 
        - ไม่เห็นชอบ   -    เสียง 
        - ประธานสภางดออกเสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายรัตนชัย เหล็กคง       ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆชี้แจงหรือไม่ 
ประธานสภาฯ            
 
นายณัฐวัฒณ์ พัชรธนาวัฒณ์ ขอให้ทำป้าย ห้ามท้ิงขยะให้หน่อยนะครับ เพราะว่ามีคนเอาขยะมาทิ้ง โดยที่  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 เราไม่รู้ว่าเขาได้เข้าร่วมโครงการของเราหรือเปล่า และขออุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชน

ด้วยนะครับ ที่บ้านร่ำเปิงครับ  
 
นายยรรยง อุ่นใจ  ขอบคุณครับ ที่เสนอมาเป็นแนวทางท่ีดีครับ ทางเรื่องขยะเดี๋ยวจะให้กองช่าง  
นายกเทศมนตรีฯ ดำเนินการจัดทำป้ายให้รวดเร็วนะครับ และในเรื่องอุปกรณ์กีฬา กระผมจะหามาให้

อย่างรวดเร็วนะครับ ขอบคุณครับ  
 
นางประนอม เมฆขจร ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมมรดกภูมิปัญญาแต่ละหมู่บ้าน  เชิงวิถีวัฒนธรรมต่างๆ 
ที่ปรึกษานายกฯ ที่วัดร่ำเปิงนะคะ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

คะ  
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นายเชาว์ ปลอดภัย ในส่วนเบอร์ฉุกเฉิน ให้มีการแจ้งเบอร์ไปตามหมู่บ้านแล้ว เพ่ือความรวดเร็วและ 
รองประธานสภาฯ  ความปลอดภัย ซึ่งขอฝากหัวหน้าสำนักปลัด เน้นย้ำกู้ภัยให้รับโทรศัพท์ ในทุกกรณี 

และการเจาะบ่อบาดาล ตอนนี้ได้ประชุมทุกหมู่บ้าน ให้ทุกหมู่บ้านรวบรวมรายงาน
การประชุมจัดส่งได้เลยนะครับ เพ่ือที่จะดำเนินการต่อไป   

 
นายรัตนชัย เหล็กคง       สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการท่านใด มีเรื่องสอบถามหรือมีข้อเสนอเพ่ิมเติมไหม  
ประธานสภาฯ           ครับ 
 
ที่ประชุม  - ไม่มี  

ปิดประชุม   11.00 น.  
         

  
 

 
 
 
(ลงชื่อ)       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  (นางภัทราวรรณ เนียมแทน)      
             เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 
  

  
 (ลงชื่อ)     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

        (นายรัตนชัย เหล็กคง) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมแจ้ง 

 
 
  

 


