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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล   

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี พ.ศ.2564 
     วันจันทร์ที่  20  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา  09.30 น. 

    ณ  อาคารสโมสรเทศบาลเมืองจอมพล 
       ----------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. นายส าราญ จันทวงค ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 2. นายสมพร หลิมบุญงาม รองประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 3. นายสุรินทร์ จันทวงษ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 4. นายวรพงศ์ แจ้งขัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 5. นายชูศักดิ์ ตีกะพ้ี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 6. นายวัชระ พวงสุมาลี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 7. นางสาววิภาดา บัวบุญเลิศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 8. นายสมประสงค์ จันทร์จรูญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล   
 9. นายสายชล ปิ่นทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 10. นางสาวภาณี ฟักเขียว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 11. นางสาวกรรณิการ์ ฉิมมะ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 12. นางกนกวรรณ บุญเชิด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 13. นางสาวสมจิตร์ จันทร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 14. นางสุนทรี จันทนะโสตถิ ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 15. นายธงชัย วงค์สรประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 16. นายพยุง ประจวบวัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
 17. นายบุญมาก ทองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
 18. นายภุชงค์ ไทรเล็กทิม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชาญชัย ใช่รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 2. นางมุ้ย เทียมผูก รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 3. นายอภิชิต ศรัทธาผล รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 4. นายพล จันทรชิต รองนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 5. นายวิรัตน์ พ่ึงโพธิ์ทอง ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล  
 6. นางอุบล ค าภูแสน ผู้อ านวยการกองคลัง 
 7. นายปัศจิกรณ์ นวนนาง ผู้อ านวยการกองช่าง 
 8. นางสาวจุฑารัตน์ ใจแสง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รก.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 9. นางสาวจารุวรรณ   กลิ่นน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
   10. นางสาวรติกร ศรัทธาผล นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
   11.นางสาวนะชาวีร์ สมหวังพรเจริญ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
 12. นางกิ่งกนก   ปุญญมาโนชญ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 13. นายวัธนัย วิภาคกนก ผู้สื่อข่าว RCTV/KTV   
 14. นางสาวมัทวัน   ศรีนวลจันทร์ พนักงานจ้างเทศบาล 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 
วันจันทร์ที ่ 20  เดือน  ธันวาคม  2564  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
------------------------ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ.2564  
เมื่อวันจันทร์ที่  25  ตุลาคม  2564  

ระเบียบวาระท่ี   3 กระทู้ถาม 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
    5.1 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้

แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล     (ส านักปลัดเทศบาล)         
  -มติที่ประชุม........................................ 
  5.2 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ      (ส านักปลัดเทศบาล) 
  -มติที่ประชุม........................................ 
    5.3 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่    (ส านักปลัดเทศบาล) 
  -มติที่ประชุม........................................ 
    5.4 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    (กองช่าง) 
  -มติที่ประชุม........................................ 
    5.5 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอแจ้งเพื่อทราบ การท ากิจการนอกเขต กรณี

ประปา หมู่ที่ 3  บ้านเขากลางตลาด   (กองช่าง) 
  -มติที่ประชุม........................................ 
    5.6 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอแจ้งเพื่อทราบ การส่งมอบบ่อน้ าบาดาล และ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564    (กองช่าง) 

    -มติที่ประชุม........................................ 
    5.7 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์    (กองการศึกษา) 

  -มติที่ประชุม........................................     
ระเบียบวาระท่ี   6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่าน   ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ครบองค์ประชุมแล้ว 
ปลัดเทศบาล ในล าดับต่อไป  ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และ 
เลขานุการสภาฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 (ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย) 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  เชิญทุกท่านนั่งครับ เมื่อสมาชิกสภาฯมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองจอมพล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี  พ.ศ. 2564   ณ  บัดนี้ครับ  มาเข้า

ระเบียบวาระการประชุมเลยนะครับ ระเบียบวาระท่ี ๑ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายส าราญ  จันทวงค์  มีเจ้าหน้าที่ที่ได้โอนย้ายมาใหม่ครับ จะให้เจ้าหน้าที่ที่ได้มาใหม่ได้แนะน าตัวกับ กับท่าน 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกฯและหลายๆท่านนะครับ ขอเชิญครับ 
นางสาวนะชาวีร์  สมหวังพรเจริญ  กราบสวัสดีท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน ตลอดจนท่านปลัด  
นักวิชาการสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านค่ะ  ดิฉันนางสาวนะชาวีร์  สมหวังพรเจริญ  ต าแหน่ง 
ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  โอนย้ายมาจากเทศบาลต าบลวังกะ อ าเภอสังขระบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี มาสังกัดท่ีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ขอขอบคุณค่ะ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล              
                              -รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564  

เมื่อวันจันทร์ที่  25 ตุลาคม 2564  
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ตรวจรายงานการประชุมและขอแก้ไขไดค้รับมีผู้ใดจะขอ 
ประธานสภาเทศบาล แก้ไขหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ กระผม 
ปลัดเทศบาล นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง เลขานุการสภาเทศบาล  ได้ลงนามในเอกสาร การประชุมสภา 
เลขานุการสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ประจ าปี พ.ศ.2564 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่   25 ตุลาคม 2564            

มีจ านวนทั้งสิ้น  30 หน้า  ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุม  หากท่านใดมีขอแก้ไข หรือมีข้อผิดพลาดในรายงานการประชุม ก็ขออนุญาตท่านสมาชิก
สภาฯได้เสนอแก้ไขในที่ประชุมต่อไปครับ  

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ตรวจรายงานการประชุมและขอแก้ไขไดค้รับ มีท่านใดจะขอแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ครับ  เชิญครับ   มีไหมครับ   ไม่มีแล้วนะครับ  เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯท่านใดขอแก้ไข

รายงานการประชุมสภาฯแล้ว  ผมขอมติทีป่ระชุมด้วยครับ ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2564     
เมื่อวันจันทร์ที่  25  ตุลาคม 2564   โปรดยกมือขึ้นครับ 

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง  มีสมาชิกฯ รับรอง  14  ท่าน   
ปลัดเทศบาล  
เลขานุการสภาฯ 
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นายส าราญ  จันทวงค์  มีสมาชิกฯรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2564  ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  25 ตุลาคม 2564  ทั้งสิ้น 14 ท่าน นะครับ   

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3  ครับ          

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม ของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล    
นายส าราญ  จันทวงค์ กระทู้ถามจากท่านสมาชิกสภาฯ ไม่มีนะครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
นายส าราญ  จันทวงค์ ไม่มีครับ ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

    5.1 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล     (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
  ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ส านักปลัด)  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 

  การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ บทที่ ๒ ทวิ 
นายกเทศมนตรี มาตรา ๔๘ ทศ 

วรรค ๕ ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจ าทุกปี 

วรรค ๖ ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล  
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นโยบายที่ก าหนดไว้ทั้งหมดมี ๖ ด้านด้วยกันดังนี้ 
 ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 ๓. ด้านสังคม 
 ๔. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ๕. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
 ๖. ด้านการเมืองการบริหาร 
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เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตติรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ  ที่ได้แถลงผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือให้สมาชิกสภาฯได้รับทราบ ขอบคุณมากครับ ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.2  

ครับ 

    5.2 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ      (ส านักปลัดเทศบาล)      

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
  ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔    (ส านักปลัด)    โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
 

  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  เพ่ือให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๕) 
ของ ข้อ ๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”  นั้น 
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เหตุผล 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตติการรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ (ส านักปลัด)  ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล  เพ่ือโปรด
ทราบต่อไป 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ  เป็นการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล เมืองจอมพล เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบกันนะครับ ต่อไปเป็นญัตติข้อที่ 5.3  ครับ 

    5.3 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่       (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายส าราญ  จันทวงค์ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
  ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัด) โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 

  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๓ รายการ 
เป็นเงิน ๑๕๖,๖๐๐ . - บาท (หนึ่ งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ตามรายละเอียดดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

รายการที่ ๑     จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง ตั ด หญ้ า  แบบข้ อ แข็ ง  จ า น วน  ๔  เ ค รื่ อ ง ๆล ะ  ๙ , ๕ ๐ ๐ . -  บ า ท  
เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐.- บาท (สามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
            แผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์  
งานบ้านงานครัว 
            รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จ านวน ๔ เครื่องๆละ ๙,๕๐๐ บาท 
แบบข้อแข็งและข้ออ่อน 

๑. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
๒. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๔ แรงม้า 
๓. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๓๐ ซีซี 
๔. พร้อมใบมีด 

คุณลักษณะเฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
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โอนลดจาก 

 
            แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณที่อนุมั ติตามข้อบัญญัติ  ๔,๖๑๒,๐๐๐ . -  บาท งบประมาณ (คงเหลือ)  
ก่อนโอน ๓,๖๓๕,๕๔๐.- บาท จ านวนเงินที่โอนลด ๓๘,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๕๙๗,๕๔๐.- บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

รายการที่ ๒     จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง สู บน้ า  แบบหอย โ ข่ ง  จ า น วน  ๒  เ ค รื่ อ ง ๆล ะ  ๙ , ๓ ๐ ๐ . -  บ า ท  
เป็นเงิน ๑๘,๖๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
            แผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์  
การเกษตร 
            รายการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า แบบหอยโข่ง จ านวน ๒ เครื่องๆละ ๙,๓๐๐ บาท 
แบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า 

๑. สูบน้ าได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที 
๒. เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
๓. ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว (๕๐  มิลลิเมตร) 
๔. สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาตรที่ก าหนด 
๕. ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต 
๖. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ คุณลักษณะ

เฉพาะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

โอนลดจาก 
 

            แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ  ๔,๖๑๒,๐๐๐ . -  บาท งบประมาณ (คงเหลือ)  
ก่อนโอน ๓,๕๙๗,๕๔๐.- บาท จ านวนเงินที่โอนลด ๑๘,๖๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๕๗๘,๙๔๐.- บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

รายการที่ ๓     โครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารส านักงานเทศบาลเมืองจอมพล หมู่ที่  ๑๒ ต า บ ล จ อ ม
บึ ง  เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

            แผนงานบริหารงานทั่ว ไป งานบริหารทั่ว ไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  
  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเทศบาลเมืองจอมพล ตามรูปแบบรายการที่เทศบาล
เมืองจอมพลก าหนด 

๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่  องค์การปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๓ 

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๑๒๐ ล าดับที่ ๑๓๖ 

โอนลดจาก 



 8 
            แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  
เงินเดือนพนักงาน งบประมาณที่อนุมัติตามข้อบัญญัติ  ๔ ,๖๑๒ ,๐๐๐.- บาท งบประมาณ (คงเหลือ)  
ก่อนโอน ๓,๕๗๘,๙๔๐.- บาท จ านวนเงินที่โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณหลังโอน ๓,๔๗๘,๙๔๐.- บาท 

เหตุผล 
 

ส านักปลัด เทศบาล ได้ขออนุมัต ิการโอนและแก้ไข เปลี ่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบ ป ระม าณ  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ ๕  ไป ตั ้ง จ ่า ย ร า ย ก า ร ให ม ่ จ า น วน  ๓  ร า ย ก า ร  เ พื ่อ ให ้เป ็น ไป ต าม ร ะ เบ ีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๖๓ 

ส านักปลัด ได้ตรวจสอบการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ . ๒๕๖๓ ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการตั้งงบประมาณเพื่อการจัดหา
ครุภัณฑ์  ในแผนงานบริหารงานทั่ ว ไป งานบริหารงานทั่ ว ไป งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและการเกษตร  ตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื ่อ ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ ซึ่งก าหนดว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอน
ลด ที ่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี ่ยน หรือโอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้อ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น 
 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ   เชิญครับ   มีไหมครับ   ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมครับ   

ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกฯเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   (ส านักปลัดเทศบาล)  โปรดยกมือ
ขึ้นครับ   

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  13  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่  
ปลัดเทศบาล  มีครับ  
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 13 เสียงนะครับ  เป็นอันว่า 

ประธานสภาเทศบาล สภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล กับญัตติ เรื่อง        
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ ด้วยเสียง  13  เสียง   ต่อไปเป็นญัตติข้อที่  5.4  ครับ  

    5.4 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    (กองช่าง) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
๑. ต้นเรื่อง  
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 ด้วย นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน หมวดงบลงทุน ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท
ถ้วน)  

๒. ข้อเท็จจริง 

 กองช่างเทศบาลเมืองจอมพล มีความจ าเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ.๒๕๖5 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ถูกต้องตามหลักและวิธีการงบประมาณในงบด าเนินงานให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 
ต่อการปฏิบัติงานในองค์กร ต่อไป โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 
 โอนเพิ่ม  
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ 
นิ้ว) ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3๐,๐๐๐ .- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 
๒* โดยมีรายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณฯ ที่แนบ  
 โอนลด 
 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ าปี จ านวน ๔ 
อัตรา ได้แก่ ๑) ผู้อ านวยการกองช่าง จ านวน ๑ อัตรา ๒) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง จ านวน ๑ อัตรา ๓) เจ้าพนักงานธุรการ 
จ านวน ๑ อัตรา ๔) นายช่างโยธา จ านวน ๑ อัตรา เป็นไปตามหนังสือส านักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว 
๑๓๘  ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการค านวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบอนุมัติ จ านวน ๑,270,๘6๐.- บาท ปัจจุบันคงเหลือก่อนโอน จ านวน 1,131,78๐.- บาท โอนลด
ครั้งนี้ จ านวน ๓0,0๐๐.- บาท เหลืองบประมาณหลังโอน จ านวนทั้งสิ้น 1,101,78๐.- บาท                                                                                   

๓. ข้อกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

๔. ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ ของราชการ เห็นควรอนุมัติให้โอน
งบประมาณ 

๕. ข้อเสนอ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ   เชิญครับ   มีไหมครับ   ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมครับ   

ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกฯเรื่อง ขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    (กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้นครับ   

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่  
ปลัดเทศบาล  มีครับ  
เลขานุการสภาฯ 
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นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้ งสิ้น 16 เสียงนะครับ  

เป็นอันว่า 

ประธานสภาเทศบาล สภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล กับญัตติ เรื่อง        
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565    ด้วยเสียง  16  เสียง   
ต่อไปเป็นญัตติข้อที่  5.5  ครับ  

    5.5 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอแจ้งเพื่อทราบ การท ากิจการนอกเขต กรณี
ประปา หมู่ที่ 3  บ้านเขากลางตลาด   (กองช่าง) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
 ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอแจ้งเพ่ือทราบ การท ากิจการนอกเขต กรณีประปา 
หมู่ที่ 3 บ้านเขากลางตลาด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
เดิมก่อนที่เทศบาลเมืองจอมพลจะยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง ขึ้นเป็น เทศบาลเมือง

จอมพล ได้ท ากิจการประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 3 บ้านเขากลางตลาด โดยได้ก่อสร้างหอถังประปา ขึ้ นเมื่อวันที่ 16 
พฤศจิกายน  2549 หากเมื่อได้มีการรังวัดตรวจสอบขอบเขตพ้ืนที่เมื่อครั้งยกฐานะจาก องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง 
เป็นเทศบาลเมืองจอมพล ปรากฏว่าหอถังประปาดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอมบึง ซึ่งเทศบาลเมืองจอมพลได้เคย
มีหนังสือถึงเทศบาลต าบลจอมบึง ขอโอนทรัพย์สิน คือถังประปา ดังกล่าว ให้กับ เทศบาลต าบลจอมบึง แต่จากการ
พิจารณาปรากฏว่าหากรับโอนมา อาจมีความเสี่ยงที่จะขัดกับกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึง ให้เทศบาลเมือง
จอมพล น าเรื่องนี้เสนอต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือขอมติเห็นชอบให้ท ากิจการนอกเขต ในเขตเทศบาลต าบลจอมบึง ซึ่ง
สภาเทศบาลเมืองจอมพล เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองจอมพล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564 
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นั้น 

เหตุผล 
 

 ตามที่เทศบาลต าบลจอมบึง ได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลจอมบึง พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การท ากิจการนอกเขต กรณีประปา หมู่ที่ 3 บ้านเขากลางตลาด ในคราวสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมบึง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลต าบลจอมบึง จึงขอส่งส าเนารายงานการประชุมฯ มาเพ่ือ
ทราบ ต่อไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  
 ตามหลักการและเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภา
เทศบาลเมืองจอมพล พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ   เชิญครับ   มีไหมครับ   ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมครับ   

ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกฯเรื่อง ขอแจ้งเพ่ือทราบ การท ากิจการนอก
เขต กรณีประปา หมู่ที่ 3  บ้านเขากลางตลาด   (กองช่าง)  โปรดยกมือขึ้นครับ  
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นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  16  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่  
ปลัดเทศบาล  มีครับ  
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 16 เสียงนะครับ  เป็นอันว่า 

ประธานสภาเทศบาล สภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล กับญัตติเรื่อง        
ขอแจ้งเพ่ือทราบ การท ากิจการนอกเขต กรณีประปา หมู่ที่ 3  บ้านเขากลางตลาด    ด้วยเสียง  
16  เสียง   ต่อไปเป็นญัตติข้อที่  5.6  ครับ 

    5.6 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง ขอแจ้งเพื่อทราบ การส่งมอบบ่อน้ าบาดาล และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564    (กองช่าง) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
  ด้วยนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติเรื่อง ขอแจ้งเพ่ือทราบ  การส่งมอบบ่อน้ าบาดาล และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาน้ าบาดาล เพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
 

อ้างถึง อาศัยอ านาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน    พ.ศ.2534 
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 และ      ข้อ 215 แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล นั้น 

 
เหตุผล 
 

ตามบันทึกการส่งมอบ เลขที่ 3/2564 การส่งมอบบ่อน้ าบาดาล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนา
น้ าบาดาล เพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในพื้นที่รับผิดชอบส านักทรัพยากรน้ า
บาดาล เขต 8 (ราชบุรี) ให้แก่ เทศบาลเมืองจอมพล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ บ้านดงไผ่  หมู่ที่ 12 ต าบลจอมบึง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

ตามหลักการและเหตุผล ดังกล่าวข้างต้น นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล
เมืองจอมพล พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ   เชิญครับ   มีไหมครับ   ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมครับ   

ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกฯเรื่อง ขอแจ้งเพ่ือทราบ การส่งมอบบ่อน้ า
บาดาล และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    (กองช่าง)   โปรดยกมือขึ้นครับ   
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นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  17  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่  
ปลัดเทศบาล  มีครับ  
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 16 เสียงนะครับ  เป็นอันว่า 

ประธานสภาเทศบาล สภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกเทศมนตรี เมืองจอมพล กับญัตติเรื่อง        
ขอแจ้งเพ่ือทราบ การส่งมอบบ่อน้ าบาดาล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาน้ าบาดาล
เพ่ือการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ด้วยเสียง  17  เสียง   
ต่อไปเป็นญัตติข้อที่  5.7  ครับ 

    5.7 ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองจอมพล  เรื่อง การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์    (กองการศึกษา) 

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ กระผมนายชาญชัย 
นายกเทศมนตรีฯ ใช่รุ่งเรือง  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล 
 
 
   ด้วย  นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 รายการ  
เป็นเงิน 33,400.- บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้ 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
รายการที่ 1  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  
19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง ราคา 22,000.- บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
 

รายการที่ 2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบท่ี 1  (28 หน้า/นาที)  
จ านวน 1 เครื่อง ราคา 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

รายการที่ 3 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง ราคา 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อย-บาท
ถ้วน) 
 

 สรุปรวม 3 รายการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 33,400.- บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้าย จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก าหนด ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

โอนลดจาก 
 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
 งบบุคลากร  เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 
 ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
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เหตุผล 

 เนื่องจากรายการงบประมาณตามหลักการดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ แต่กอง
การศึกษา มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว ในการปฏิบัติงานด้านจัดพิมพ์เอกสารและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 กองการศึกษา เทศบาลเมืองจอมพล ได้ตรวจสอบการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการตั้งงบประมาณเพ่ือการ
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พบว่า การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว เข้าลักษณะการตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 
27  ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  และกองการศึกษา  มีความ
จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ ไว้ส าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในกองการศึกษา เทศบาลเมืองจอมพล 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 27 ซึ่งก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว นายกเทศมนตรีเมืองจอมพล จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่ วไป
เกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 33,400.- บาท (สามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   ต่อสภาเทศบาลเมืองจอมพล เพ่ือโปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 
 
 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคณุท่านนายกฯครับ  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว มีท่านสมาชิกฯท่านใดจะ 
ประธานสภาเทศบาล อภิปรายไหมครับ   เชิญครับ   มีไหมครับ   ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมครับ   

ท่านสมาชิกฯท่านใดเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกฯเรื่อง การอนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    (กองการศึกษา)   โปรดยกมือขึ้นครับ   

นายวิรัตน์  พึ่งโพธิ์ทอง มีสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น  17  เสียงครับ  ไม่เห็นชอบไม่มี งดออกเสียงไม่  
ปลัดเทศบาล  มีครับ  
เลขานุการสภาฯ 
นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณครับ สรุปสมาชิกฯยกมือให้ความเห็นชอบทั้งสิ้น 16 เสียงนะครับ  เป็นอันว่า 

ประธานสภาเทศบาล สภาฯแห่งนี้ให้ความเห็นชอบกับญัตติของท่านนายกเทศมนตรีเมืองจอมพล กับญัตติ เรื่อง        
การอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     ด้วยเสียง  17  เสียง   ต่อไปเป็น
ระเบียบวาระท่ี 6  ครับ 

ระเบียบวาระท่ี   6 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
นายส าราญ  จันทวงค์ ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญท่านนายกฯครับ   
ประธานสภาเทศบาล 
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นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง  กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  กระผม 
นายกเทศมนตรีฯ  นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง   นายกเทศมนตรีเมืองจอพล    เรื่องแรกที่อยากจะคุยกับทุกท่านก็คือ

เรื่องการจัดงานท าบุญและเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ได้ส ารวจไปหลายๆที่แล้วก็ไม่สามารถท าได้นะครับ
เพราะด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่รุนแรง จึงไม่สามารถจัดได้ครับ  และเราก็เป็นหน่วยงานของ
รัฐด้วย  แต่ถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นเราก็จะมาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะครับ  เรื่องที่สองการดูงาน 
ตั้งใจว่าไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะพาท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่านไปดูงานกันที่จังหวัด
ภูเก็ต ดูงานในเรื่องของขยะกัน แต่ก็จะขอตรวจสอบข้อมูลในเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับ  
เรื่องที่สามเรื่องผู้สูงอายุ ของเทศบาลเมืองจอมพล เทศบาลจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเป็นประจ าของ
วันที่ 5 ของทุกเดือนนะครับ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ก าหนดด้วยสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วยเช่นกัน 
เรื่องท่ีสี่เทศบาลเมืองจอมพลจด MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรียบร้อยแล้ว
ครับ    โดยเฉพาะในเรื่องของวิชาการต่างๆ  และหลักๆเลยก็คือเรื่องศูนย์สุขภาพ ในขณะนี้ผม
ก าลังของบประมาณไปของศูนย์สุขภาพขอไปสองทาง ทางที่หนึ่งคือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี ทางที่สองคือขอไปที่ส านักงบประมาณ ประมาณยี่สิบล้านบาท  และอีกเรื่องหนึ่งคือเมือง
สมาร์ทซิตี้ คือคนในชุมชนจะต้องมีข้อมูลทุกอย่าง เช่นมีชื่อซอยชื่อชุมชนทุกซอยมีข้อมูลทุกอย่าง
ของชุมชน เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะต้องด าเนินการ  และต าบลของเราตอนนี้ปัญหาหลักๆเลย
ตอนนี้คือหนึ่งฟาร์มหมู  สองน้ าท่วม  สามน้ าที่ไม่พอใช้ตามฤดูกาล  ปัญหาฟาร์มหมูจะตั้งทีมงาน
ให้รองนายกฯเป็นผู้ดูแลเข้าไปดูจะแก้ปัญหาระยะยาวในเรื่องของการปล่อยน้ าเสีย  ปัญหาน้ า
ท่วมค่อนข้างจะแก้ยากนิดหนึ่ง เพราะกายภาพของเรามันติดกับทางเทศบาลต าบลจอมบึงมัน
ไม่ใช่พ้ืนที่เรา ถ้าเป็นพ้ืนที่มันเป็นพ้ืนที่เดียวกันมันสามารถที่จะลิงค์ข้อความหรือมีการส ารวจ
ออกแบบไปในทิศทางเดียวกันได้ ประเด็นนี้เทศบาลฯก็จะร่วมกับกองช่างด าเนินการส ารวจ  เรื่อง
ที่สามคือน าน้ าเข้ามาในแปลงเกษตร สามารถจะผันน้ าคลองใส้ไก่เข้ามาในพ้ืนที่เราได้ ตรงนี้เป็น
งานใหญ่ที่จะต้องรบกวนทางท่านสมาชิกฯ  ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ    

นายส าราญ  จันทวงค์  ขอบคุณท่านนายกฯครับ ผมขอขอบพระคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจอมพล 

ประธานสภาเทศบาล ทุกท่าน  ท่านนายกฯชาญชัย  ท่านรองนายกฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้ ผมขอขอบคุณ และขอปิดการประชุมครับ  

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

 

เลิกประชุม เวลา  12.25  น. 
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                (นายวิรัตน์    พ่ึงโพธิ์ทอง)          /ผู้จดรายงานการประชุม 
       ปลัดเทศบาลเมืองจอมพล 
 
 
   (ลงชื่อ)................................................................ประธานสภาเทศบาลเมืองจอมพล 
                     (นายส าราญ     จันทวงค)์ 
  


