
 
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

เรื่อง  เชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
........................................................................... 

ด้วย  สภาเทศบาลต าบลจอมทอง  จะท าการเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง สมัย
สามัญ  สมัยที่ 1  ประจ าปี  2562  ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภา
เทศบาล  ชั้น  3  เทศบาลต าบลจอมทอง   ดังนั้นสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป     
เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว    

ทั้งนี้ในการฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   พ.ศ.  2547   หมวด 9  ข้อ  117  วรรค  4  ก าหนดว่าประธานสภาท้องถิ่นมี
อ านาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นได้ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นก าหนด      

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 
 

(ลงชื่อ) 
  (นายวัน    ศรีวิทะ)   

              ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ที่ ชม 52101/(ส) 02                           ส านักงานเทศบาลต าบลจอมทอง 
                    ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 
 
                                                                   7   กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  1 ประจ าปี  2562 

เรียน นายสมบูรณ์  ชมพภูศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1.  ระเบียบวาระการประชุม                จ านวน  1 ฉบับ             
2.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4            จ านวน  1  ชุด         

       ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2561  
3. ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปี    จ านวน  1  ชุด         
    งบประมาณ 2561  และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
    เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   
    (จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน) 
4.  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณร่ายจ่าย         จ านวน  1  ชุด         

เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการติดตั้งกระจกโค้ง)   

5. ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ จ านวน  1  ชุด         
    2562  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  (จัดซื้อเครื่องโทรสาร)  
6. ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  จ านวน 1  ชุด         
    2562  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน)    
7. ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562          จ านวน 1 ชุด 
    เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  (เครื่องปรับอากาศ, 
    พัดลม,เครื่องส ารองไฟ) 
8. ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ ยี่ห้อ     จ านวน  1  ชุด          
    พานาโซนิค ขนาด 32 นิ้ว สีด า รุ่น Gh-32-E-300 ที   
9. ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ส านักงาน  พัดลมเพดาน,เครื่องปรับ    จ านวน  1  ชุด          
    อากาศ,พัดลมติดผนัง,พัดลมตั้งพ้ืน,ตู้เย็น  
10. ญัตติขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบล   จ านวน  1 ชุด 
      จอมทอง 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2562  ได้ก าหนด
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี  2562 ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีก าหนด 30 วัน   

 

/เนื่องจาก.... 



 

-2- 

เนื่องจากผู้บริหารมีญัตติต่างๆ  ที่จะขอให้สภาเทศบาลต าบลจอมทองได้พิจารณา  ดังนั้นเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมติที่ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ 1  
ประจ าปี  2562  ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และเข้าร่วมประชุมตามก าหนดวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 

 
              

   (นายวัน   ศรีวิทะ) 
                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

 
 
 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล 
งานกิจการสภาเทศบาล 
โทร. 0-5334-1892   ตอ่  22 
โทรสาร  0-5334-227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
สมัยสามัญ สมัยแรก  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 

วันที่   14   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

----------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานสภาเทศบาลแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่ 1 ประจ าปี 2561  
เมือ่วันที่  26  พฤศจิกายน  2561 

ระเบียบวาระที่  3  กระทู้ถาม 
   - (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี -   

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม่ 
5.1 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2561       

และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 
1 ประจ าปีงบประมาณ 2561  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  (จัดซื้อ
เก้าอ้ีส านักงาน) 

5.2 ญัตติขออนุมติัเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่    
1  ประจ าปีงบประมาณ 2561  งบลงทุน  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค (โครงการติดตั้งกระจกโค้ง)   

5.3 ญัตติขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
                 2562  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  (จัดซื้อเครื่องโทรสาร)  

5.4 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  (จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดแขวน)    

5.5 ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 เพื่อตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ,พัด

ลม    
เครื่องส ารองไฟ) 

5.6 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ ยี่ห้อ พานาโซ
นิค       
      ขนาด 32 นิว้ สีด า รุ่น Gh-32-E-300 ที   
5.7 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ส านักงาน  พัดลมเพดาน,เครื่องปรับอากาศ, 
      พัดลมติดผนัง,พัดลมตั้งพ้ืน,ตู้เย็น  
5.8 ญัตติขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลจอมทอง 

ระเบียบวาระที่  6       เร่ืองอื่น ๆ   
- ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
- ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 



 
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2562  
วันที่   14  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง   
………………………………………….. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 1.  นายวัน    ศรีวิทะ      ต าแหน่ง    ประธานสภาเทศบาลฯ          วัน  ศรีวิทะ     
 2.  นางนงลักษณ์ นวพรภักดี ต าแหน่ง   รองประธานสภาเทศบาล ฯ             นงลักษณ์ นวพรภักดี 

3.  นายสมเพชร   มณีวรรณ ต าแหน่ง   เลขานุการสภา/สมาชิกสภาเทศบาล   สมเพชร   มณีวรรณ 
 4.  นายพงษ์จันทร์   กรัญญา ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล                      พงษ์จันทร์   กรัญญา 
 5.  นายประเสริฐ ก้อนสุรินทร์   ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล                      ประเสริฐ ก้อนสุรินทร์   
 6.  นายสมบูรณ์   ชมภูศรี   ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล                      สมบูรณ์   ชมภูศร ี  
 7.  นายอินทร์   พรหมบุญเรือง ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล                      อินทร์ พรหมบุญเรือง 
 8. นางเกศนี   วิชัยชาติ  ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล                      เกศนี   วิชัยชาต ิ  
 9. นายจรัล   กันธิยะ  ต าแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาล                      จรัล   กันธิยะ 
 10. นายสมศักดิ์    ยศถามี       ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล                      สมศักดิ์    ยศถามี       

11. นายชาญ    วงค์พรม   ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล                      ชาญ    วงค์พรม   
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายอุดม   ค าวัน  ต าแหน่ง    นายกเทศมนตรี ฯ                   อุดม   ค าวัน 
2.  นายพิรุณ  รักราษฎร์   ต าแหน่ง    รองนายกเทศมนตรี ฯ                   พิรุณ  รักราษฎร์   

 3.  นายอินตา นันต๊ะพรม  ต าแหน่ง   รองนายกเทศมนตรี ฯ                  อินตา นันต๊ะพรม  
4.  นายนิต นามเทพ  ต าแหน่ง    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ฯ        นิต นามเทพ 

 5.  นายธรรมนูญ  บูรณะ  ต าแหน่ง    เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ        ธรรมนูญ  บูรณะ 
6.  นางสาวจันทิมาพร  ทองนาค ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบลจอมทอง        จันทิมาพร  ทองนาค 
7.  นายศรีพันธ์ สุจันทร์แสง ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาล          ศรีพันธ์ สุจันทร์แสง 
8.  นางสมจิตร์  จันทร์ส าเภา    ต าแหน่ง    รองปลัดเทศบาลฯ                     สมจิตร์  จันทร์ส าเภา    

 9.  นายชัยอนันต์  ค าแปง ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายวชิาการ                      ชัยอนันต์  ค าแปง 
 10.  นางสาวดรุณี   ศรีจันทร์  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองคลัง                    ดรุณี   ศรีจันทร์ 

11.  ว่าที่ร้อยตรีสุธี  สกุลทอง ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่าง                     สุธี  สกุลทอง 
12.  นางสาวชนิดา  นันตาบุญ ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายปกครอง                     ชนิดา  นันตาบุญ 
13.  นายบุญสืบ  ภักตรา  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข           บุญสืบ  ภักตรา  
14.  นายพิชิต    ผ่องเกษร ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัด                       พิชิต    ผ่องเกษร 
15.  นางเพียงเพ็ญ  ทาระนัด ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้              เพียงเพ็ญ  ทาระนัด 
16.  นายสุพจน์   ชัยวุฒิ  ต าแหน่ง    ผู้จัดการสถานธนานุบาล                สุพจน์   ชัยวุฒ ิ  
17.  นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป           รชันีวรรณ จินดาสถาน 
18.  นางสาวเยาวเรศ กิติลังการ์ ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองการศึกษา       เยาวเรศ กิติลังการ์ 
19.  นางอัมพวัน  สกุลทอง ต าแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       อัมพวัน  สกุลทอง  

/เริ่มการประชุม.... 
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เริ่มการประชุม 
  เมื่อถึงเวลา 09.45 น. เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และนับองค์
ประชุมจากบันทึกที่ลงชื่อของสมาชิกสภา เมื่อครบองค์ประชุมตามระเบียบแล้ว กล่าวเชิญประธานและสมาชิกเข้านั่ง
ประจ าที่  และเชิญประธานสภา ฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 
1  ประจ าป ี 2562 ประธานสภาด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   แนะน าปลัดเทศบาลต าบลจอมทอง และแจ้งผลการติดตามประเมินผลแผน 
    พัฒนาเทศบาลต าบลจอมทอง ประจ าปีงบประมาณ 2562 โครงการที่บรรจุ 
    ในแผนพัฒนสี่ปี จ านวน 289 โครงการ งบประมาณ จ านวน 278,635,121 
    บาท จ านวนโครงการในแผนพัฒนาฯ ที่น ามาบรรจุในเทศบัญญัติ งบประมาณ 
    รายจ่ายประจ าปี 2562 จ านวน 74 โครงการ งบประมาณ จ านวน   
    44,798,556 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.60 ของจ านวนโครงการทั้งหมด และ 
    คิดเป็นร้อยละ 16.07 ของงบประมาณท้ังหมด  
(นายวัน  ศรีวิทะ)   เชิญ ปลัดเทศบาลต าบลจอมทอง  แนะน าตัว 
ปลัดเทศบาลต าบลจอมทอง เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมการประชุม 
(นางสาวจันทิมาพร ทองนาค) ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวจันทิมาพร  ทองนาค    ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วน 

ต าบลน้ าบ่อหลวง  อ าเภอสันป่าตอง  มาปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาลต าบล
จอมทอง  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2562  ขอบคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสในการ
ท างานในต าแหน่งปลัดเทศบาลต าบลจอมทอง  และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งใน
การได้มาร่วมงานกัน  จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด 

ประธานสภาฯ   แนะน าผู้อ านวยการกองการศึกษา    
(นายวัน  ศรีวิทะ)   เชิญ ผู้อ านวยการกองการศึกษา  แนะน าตัว 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมการประชุม 
(นางสาวเยาวเรศ กิติสังการ์) ทุกท่าน  ดิฉันนางสาวเยาวเรศ กิติลังการ์  ย้ายมาเทศบาลเมืองหนองส าโรง   

จังหวัดอุดรธานี  มาปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งผู้อ านวยการกองการศึกษา  ในวันที่ 2 
มกราคม   2562  ขอบคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสในการท างานในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการได้มาร่วมงานกัน     
จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด  

ที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- การประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  

ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2561   
ประธานสภาฯ    เชิญสมาชิกสภาพิจารณาตรวจสอบและสอบถามสมาชิกว่าท่านใดจะแก้ไข 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  รายงานการประชุม  จึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   รับรอง 10  เสียง   ไม่รับรอง   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  
 
 

/ระเบียบวาระ.... 
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ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกท่านใดประสงค์จะตั้งกระทู้ถามที่ประชุมฯ
(นายวัน  ศรีวิทะ)  หรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่ หากไม่มีจะได้ด าเนินการประชุมฯ ตามระเบียบ 
                                      วาระต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ และไม่มีท่านใดตั้งกระทู้ถาม  

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ   แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมการที่สภา 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  ท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว จึงขอด าเนินการตามระเบียบวาระการ 
    ประชุมต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องญัตติของนายกเทศมนตรีต าบลจอมทองเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
5.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปี  
งบประมาณ 2561  และขออนุ มัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  (จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน) 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ   
(นายวัน  ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง           
(นายอุดม  ค าวัน) ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ประจ าปี  

งบประมาณ 2561  และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน  (จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน)  ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ   ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2561  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  ขนาด 47x42x92 
เซนติเมตร  จ านวน 12 ตัวๆละ 700 บาท งบประมาณตั้งไว้  8,400.-บาท
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

    1. เก้าอ้ีส านักงาน เบาะหนัง PVC  
    2. มีเท้าแขน  ขาพลาสติก 

เพ่ือใช้ในกิจการสภา ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่นอกมาตรฐานครุภัณฑ์   ส านัก
งบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561  
เหตุผล  เนื่องจาก เก้าอ้ีส านักงาน  ขนาด 47x42x92 เซนติเมตร  ปัจจุบัน
ยกเลิกการผลิตและเพ่ือความเหมาะสมในการน ามาใช้ส าหรับการประชุมสภา
เทศบาลต าบลจอมทอง  เห็นควรจัดหาเก้าอ้ีส านักงานเบาะหนัง       ขาเหล็ก
แบบมีโช็คแก็ส  เพ่ือใช้งานในห้องประชุมสภาเทศบาล  จึงท าให้งบประมาณใน
การจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานเพิ่มขึ้น   ดังนั้นผู้บริหารจึงขออนุมัติตามรายการดังนี้ 
โอนลด 
 

/1. งบประมาณ.... 
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3.  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่  1 ประจ าปีงบประมาณ 2561  
แผนงานเคหะและชุมชน  งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  งบลงทุน          
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร   จัดซื้อเครื่องอัดก้อนพลาสติกแบบไอดรอลิก  
งบประมาณตั้งไว้ 120,000.-บาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว  90,000.-บาท   
งบประมาณคงเหลือ 30,000.-บาท  ขออนุมัติโอนลด  จ านวน  9,600.-บาท    
เพื่อโอนเพิ่ม   
4. งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่  1 ประจ าปีงบประมาณ 2561  
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน  จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน  ขนาด 47x42x98 เซนติเมตร  
จ านวน 12 ตัวๆละ 700 บาท งบประมาณตั้งไว้  8,400.-บาท  ขอโอนเพิ่ม
จ านวน 9,600.-บาท  รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 18,000.-บาท    
และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตามรายการดังนี้ 
 

รายละเอียดค าชี้แจงเดิม รายละเอียดค าชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
1 .  จั ดซื้ อ เก้ า อ้ีส านั กงาน   ขนาด  47 x42x98 
เซนติเมตร  จ านวน 12 ตัวๆละ 700 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
   1. เก้าอ้ีส านักงาน เบาะหนัง PVC  
   2. มีเท้าแขน  ขาพลาสติก 
 เพ่ือใช้ในกิจการสภา ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่
นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2561  
 

1.  จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานเบาะหนัง  ขาเหล็ก โช็คแก็ส 
ขนาด  58x60x90 เซนติเมตร  จ านวน 12 ตัวๆ ละ 
1,500.-บาท งบประมาณตั้งไว้ 18,000.-บาท   
คุณลักษณะ  เก้าอ้ีส านักงาน  เบาหนัง PVC มีเท้าแขน 
ขาเหล็กด า 5 แฉก  ปรับระดับสูง-ต่ า  ด้วยโช็คแก็ส 
          เพ่ือใช้ในกิจการสภา ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่นอก
มาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 
2561 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4  ข้อ 31 การ
โอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ 
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี   ดังนั้น   ผู้บริหารเทศบาลจึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลต าบลจอมทอง  พิจารณาอนุมัติต่อไป  นายอุดม ค าวัน  นายกเทศมนตรี
ต าบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหารที่เสนอญัตติ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตต ิ
(นายวัน  ศรีวิทะ) เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใด  อภิปรายขอมติที่ประชุมเป็น  2 ประเด็น   

ประเด็นที่  1 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
2561  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

/มติที่... 
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มติที่ประชุม   อนุมัติ   10 เสียง ไม่อนุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  
    ประเด็นที่ 2 

ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ 10 เสียง ไม่อนุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.2 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   (โครงการติดตั้งกระจกโค้ง)   

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ   
(นายวัน  ศรีวิทะ)  

นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง          
(นายอุดม  ค าวัน) ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561  งบลงทุน  ค่าที่ดินและก่อสร้าง  
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   (โครงการติดตั้งกระจกโค้ง)  ด้วยหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 
หลักการ ตามเทศบัญญัติเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๑  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
2561  แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและ
ก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   โครงการติดตั้งกระจกโค้ง  งบประมาณ
ที่ตั้งไว้  ๑๙๘,000.-บาท  

    ปริมาณงาน   
    1.งานกระจกโค้งแท้ขนาด 30 นิ้ว รวมประกับขายึด มีหมวก จ านวน  40  ชุด 
    2.งานเสาเหล็กขนาด 2.5 นิ้ว สูง 3 เมตร และฐานพร้อมติดตั้ง จ านวน 15 ต้น 

เหตุผล   คุณลักษณะกระจกโค้งที่ก าหนดไว้ตามโครงการใช้กระจกโค้งแท้ขนาด  
30 นิ้ว  เป็นเนื้อกระจกโค้ง  ท าจากกระจกเงาแท้เหมือนกระจกส่องหน้าทั่วไป 
ตัวรอบกระจกโค้งท าจากพลาสติก  ABS วัสดุเดียว  ที่ตัวประกับจับเสาเป็นวัสดุ
เหล็ก  ตัวล็อคยึดกระจกโค้งสามารถปรับเปลี่ยนองศาได้รอบทิศทาง  เนื่องจาก
กระจกโค้งขนาดดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับพ้ืนที่ที่เส้นทางจราจรคับ
แคบและปัจจุบันยกเลิกการผลิต  เพ่ือความเหมาะสมกับขนาดถนนภายในเขต
เทศบาลต าบลจอมทองซึ่งมีลักษณะคับแคบ และความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาจึงเห็นควรเปลี่ยนเป็นกระจกโค้งแท้ 
ขนาด 24 นิ้ว  เป็นกระจกเงาแท้ไม่แตกลายเม่ือตากแดดตากฝนเป็นระยะ
เวลานาน ท าจากอะคริลิก  ขายึดกระจกโค้งสามารถติดผนังเสาจราจร ปรับ
มุม  ก้ม เงย ซ้าย ขวาได้  ความสะท้อนระยะในการมองเห็นได้ใกล้เคียงกับ
สัดส่วนระยะจริงส าหรับประมาณระยะทางของยานพาหนะที่แล่นสวนไปมาได้ 
 

/อย่างแม่นย า... 
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อย่างแม่นย า เพื่อป้องกันการเชี่ยวชนและอุบัติเหตุต่างๆในทางคับแคบและ
มุมอับต่างๆ ดังนั้นผู้บริหารจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561  แผนงานเคหะและ
ชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  งบลงทุน  ค่าที่ดินและก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค ดังนี้ 
 

รายละเอียดค าชี้แจงเดิม รายละเอียดค าชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
1. โครงการติดตั้งกระจกโค้ง  งบประมาณที่ตั้งไว้  
๑๙๘,000.-บาท  
 ปริมาณงาน   
 1.  งานกระจกโค้งแท้ขนาด 30 นิ้ว รวม
ประกับขายดึ  มีหมวก จ านวน  40  ชุด 
 2.  งานเสาเหล็กขนาด 2.5  นิ้ ว  สู ง  3  
เมตร  และฐานพร้อมติดตั้ง  จ านวน  15  ต้น 
ตามรายละเอียดหรือแบบแปลนเทศบาลต าบล
จอมทองก าหนด  
 

1. โครงการติดตั้งกระจกโค้ง งบประมาณท่ีตั้งไว้  
๑๙๘,000.-บาท  
      ปริมาณงาน  
     1.  งานกระจกโค้งแท้ขนาด  24  นิ้ว  รวมประกับ
ขายึด  ( แบบไม่มีกระบังหน้า )  จ านวน  ๔๐  ชุด    
     2.  งานเสาเหล็กขนาด  2.5  นิ้ว  สูง  3  เมตร  
และฐานพร้อมติดตั้ง  จ านวน  ๑๕  ต้น  
ตามรายละเอียดหรือแบบแปลนเทศบาลต าบลจอมทอง
ก าหนด 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4  ข้อ 31 การ
โอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีได้ 
หรือขยายเวลาเบิกตัดปี  ดังนั้น   ผู้บริหารเทศบาลจึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เท ศบ าล ต าบ ลจอม ท อ ง  พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ต่ อ ไป   น าย อุดม   ค า วั น  
นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหารที่เสนอญัตติ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตตนิี้ 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.3 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562  งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  (จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร)  

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ   
(นายอุดม  ค าวัน)  
 
 
 
 

/นายก... 
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นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง         
(นายอุดม  ค าวัน)  ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ 2562  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ส านักงาน   (จัดซื้อ
เครื่องโทรสาร) ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ส านักงาน  จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา   ส่งเอกสารได้ครั้งละ 
20 แผ่น จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้ 18,000.-บาท  คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน  ดังนี้ 

    1. หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ 
    2. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที 
    3. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ า 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งเป็น
เกณฑ์ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์   ส านักงบประมาณ เดือน
กุมภาพันธ์ 2561  
เหตุผล  เนื่องจากส านักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคากลางมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2561  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  จึงท า
ให้คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงจากที่ก าหนดไว้  ดังนั้นจึงขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป            
งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตามรายการดังนี้   
 

รายละเอียดค าชี้แจงเดิม รายละเอียดค าชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
1.  จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา     
ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จ านวน 1 เครื่อง  
งบประมาณตั้งไว้ 18,000.-บาท   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
   1. หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ 
   2. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาที 
   3. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ า 
      เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป 
ส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตามบัญชี
ม าตรฐานครุภัณ ฑ์   ส านั ก งบป ระมาณ  เดื อน
กุมภาพันธ์ 2561  

1.  จัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่ง
เอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ
ตั้งไว้ 18,000.-บาท   
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
   1. หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ 
   2. ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น 
   3. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ า 
      เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป 
ส านักปลัดเทศบาล  ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 
2561  

 
 
 
 

/ข้อระเบียบ... 
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ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4  ข้อ 29  
ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่กอ่สร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” ดังนั้น   ผู้บริหารเทศบาล
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  พิจารณาอนุมัติต่อไป 
นายอุดม ค าวัน นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหารที่ชี้แจงรายละเอียด  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพิ่มเติม  
(นายวัน  ศรีวิทะ)   ในญัตต ิ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุม  
 ที่ประชุม   อนุมัต ิ 10  เสียง   ไมอ่นุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.4  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2562  งบลงทุน ค่าครุภณัฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน  (จัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ)  

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ   
(นายวัน  ศรีวิทะ)   
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง         
(นายอุดม  ค าวัน)  ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ 2562  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   ด้วยหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  แผนงาน
สาธารณสุขอ่ืน งานบริการสาธารณสุขอ่ืน  งบลงทุน    ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ส านักงาน   จัดซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  ขนาด 15,000 บีทียู 
งบประมาณตั้งไว้ 25,900.-บาท เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านัก
งบประมาณ  เดือนกุมภาพันธ์ 2561  
เหตุผล  เนื่องจากส านักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคากลางมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ฉบับเดือนธันวาคม 2561  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  จึงท า
ให้คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงจากที่ก าหนดไว้  ดังนั้นจึงขออนุมั ติ
เปลี่ยนแปลง    ค าชี้แจง  แผนงานสาธารณสุขอ่ืน งานบริการสาธารณสุขอ่ืน   
งบลงทุน    ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน   ตามรายการดังนี้  
 
 
 
 
 
 

/รายละเอียด... 
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รายละเอียดค าชี้แจงเดิม รายละเอียดค าชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

1. จัดซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  ขนาด 
15,000 บีทียู  งบประมาณตั้งไว้ 25,900.-บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 15,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาที่รวมติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความ
เย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการ  
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด 
ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจาก
โรงงานเดียวกัน 
5) เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ สามารถดัด
จับอนุภาค ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง  ท าความ
สะอาดได้ 
  -ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
  -ชนิดติดผนัง  ส าหรับชนิดตู้ตั้งพ้ืนเป็น
เครื่องปรับอากาศท่ีไม่มีระบบฟองอากาศ 
6) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศอากาศขนาดอื่นๆ ให้
เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
ครั้งที่ 3/ 2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง (EER) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติคือ 
  - ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบ 
    จ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
  - ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วย 
    จ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือ  ค่า EER ถ้า
ค่าของEER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์  
  1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร  
  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตรเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน   
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

1. จัดซื้อเครื่องเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  ขนาด 
15,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้ 
25,900.-บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 15,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาที่รวมติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น
ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน
เดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6)การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ(นอกจากข้อ 
3)  นอกเหนือจากการพิจาณาด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการ
ประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่
มีประสิทธิพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 
1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟ
ยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่า
ติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
    (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
         ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
         ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
    (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น 
        ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท  
        ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
   (3) ชนิดติดผนัง 
       ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
      เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561  
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ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4  ข้อ 29  
ระบุว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ดังนั้น  ผู้บริหารเทศบาล
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  พิจารณาอนุมัติต่อไป  นายอุดม 
ค าวัน นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหารที่ชี้แจงรายละเอียด  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพิ่มเติม  
(นายวัน  ศรีวิทะ)   ในญัตต ิเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   อนุมัต ิ 10  เสียง   ไมอ่นุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.5 ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
(เครื่องปรับอากาศ,พัดลม,เครื่องส ารองไฟ) 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ   
(นายวัน  ศรีวิทะ)   
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง        
(นายอุดม  ค าวัน) ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 

เพ่ือตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
(เครื่องปรับอากาศ,พัดลม,เครื่องส ารองไฟ)   ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการ  ตามจังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541   ซึ่งเทศบาล
ต าบลจอมทองได้ประกาศใช้ตามระเบียบแล้ว นั้น 
เหตุผล  เนื่องจากครุภัณฑ์ส าหรับใช้งานในกิจการสถานธนานุบาลฯ ไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการแก่ประชาชน อีกทั้งบางส่วนช ารุด และเสื่อมประสิทธิภาพจา
การใช้งาน  เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน   ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2562 
แผนการพาณิชย์ งานกิจการสถานธนานุบาล  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ส านักงาน  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 50,000 
บีทียู   งบประมาณตั้งไว้ 57,000.-บาท  คาดว่าจะไม่ด าเนินการจัดชื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 50,000 บีทียู  จึงขอ
อนุมัติโอนลดจ านวน 56,500.-บาท  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ตาม
รายการดังนี้ 
1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 แผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการสถานธนานุบาล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ตามรายการ
ดังนี้ 
 

/1.1 จัดซื้อ.... 
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  1.1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  
  จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้  47,000.-บาท   คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 
2) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาที่รวมติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 
บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟ
เบอร์ 5 
4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
5) มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ  (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการ
พิจาณาด้านราคาแล้วเพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับ
หุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
 
8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 

        (1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
              ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
              ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
        (2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
             ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท  
             ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
      (3) ชนิดติดผนัง 
            ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกิจการสถานธนานุบาล ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2561 
1.2 จัดซื้อพัดลม ชนิดติดผนัง จ านวน 1 ตัว งบประมาณตั้งไว้  2,000.-บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    - พัดลมชนิดติดผนัง ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว 
- ปรับระดับความแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 

    - มีฉลากประหยัดไปเบอร์ 5 
2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 แผนงานการพาณิชย์ งาน
กิจการสถานธนานุบาล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   จัดซื้อ
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 3 เครื่องๆละ 2,500.-บาท   
งบประมาณตั้งไว้   7,500.-บาท  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

/มีก าลัง.... 
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- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ณ วันที่ 
23  พฤษภาคม 2561 
รวมงบประมาณที่ขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้งสิ้น จ านวน 56,500.- บาท 
(ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ดังนั้น   
ผู้บริหารเทศบาลจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป   นายอุดม ค าวัน นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหารที่เสนอญัตติ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายในญัตติ  
(นายวัน  ศรีวิทะ)   เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.6  ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ 
ยี่ห้อ พานาโซนิค  ขนาด 32 นิ้ว สีด า รุ่น Gh-32-E-300 ที   

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ   
(นายวัน  ศรีวิทะ)   
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง      
(นายอุดม  ค าวัน) ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ 

ยี่ห้อ พานาโซนิค ขนาด 32 นิ้ว สีด า รุ่น Gh-32-E-300 ที  ด้วยหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 
หลักการ   ด้วยเทศบาลต าบลจอมทอง ได้รับมอบโทรทัศน์ ยี่ห้อ พานาโซนิค 
ขนาด 32 นิ้ว สีด า รุ่น Gh-32-E-300 ที  จากนายพิชิต  ผ่องเกษร   เพ่ือใช้
ส าหรับเจ้าหน้าที่อยู่เวรยามประจ าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต าบลจอมทอง  
เหตุผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 ข้อ 9 “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น การได้มา        
ซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบได้ก าหนดไว้ และไม่มีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้ เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดย 
 
 

/อนุโลม... 
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อนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวด
นี้” ประกอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มาตรา 4 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า  แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  บทเฉพาะกาล มาตรา 122 ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี       
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคบได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ  ดังนั้นเพ่ือให้การรับมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์ ยี่ห้อ 
พานาโซนิค ขนาด 32 นิ้ว สีด า รุ่น Gh-32-E-300 ทีเป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลจอมทอง  พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป นายอุดม ค าวัน นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหารที่เสนอญัตติ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพิ่มเติมในญัตติ 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.7 ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ส านักงาน  พัดลมเพดาน,
เครื่องปรับอากาศ,พัดลมติดผนัง,พัดลมตั้งพ้ืน,ตู้เย็น  

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ   
(นายวัน  ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง     
(นายอุดม  ค าวัน) ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ส านักงาน  (พัดลมเพดาน,

เครื่องปรับอากาศ,พัดลมติดผนัง, พัดลมตั้งพ้ืน,ตู้เย็น) ด้วยหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 
หลักการ  ด้วยโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1  ได้รับมอบครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ  ของโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนข่วงเปาเหนือ)  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
1.  พระอาจารย์พลตรีธรรมศักดิ์  บริจาคพัดลมเพดาน  จ านวน 2 เครื่อง 
2.  สมาคมจักรยานเพ่ือสุขภาพ อ าเภอจอมทอง   บริจาคเครื่องปรับอากาศ  ขนาด 
12,000 BTU  จ านวน  1 เครื่อง 
 
/3. พระครู... 
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3.  พระครูโสภณสุวรรณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร 
บริจาคครุภัณฑ์ ดังนี้ 

       3.1  พัดลมตั้งพ้ืน       จ านวน  3  เครื่อง 
       3.2  พัดลมติดผนัง     จ านวน  1  เครื่อง 
       3.3  ตู้เย็น  ขนาด 2.5 คิว       จ านวน  1 เครื่อง 

เหตุผล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 9 “ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์
แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการกระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน  หน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น การได้มาซึ่ง
พัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบได้ก าหนดไว้ และไม่มีระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายก าหนดไว้ เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติโดย
อนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหมวด
นี้” ประกอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560  มาตรา 4 “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้
ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า  แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง  บทเฉพาะกาล มาตรา 122 ให้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ขอ้บัญญัติ และข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ  ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้ง
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคบได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ  ดังนั้นเพ่ือให้การรับมอบครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด   จึงเรียนมาเพ่ือเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลจอมทอง  พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป  นายอุดม ค าวัน นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหารที่เสนอญัตติ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพิ่มเติมในญัตติ 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ 10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.8 ญัตติขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเทศบาล
ต าบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ   
(นายวัน  ศรีวิทะ)  
 

/นายก..... 
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นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง   
(นายอุดม  ค าวัน) ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบล

จอมทอง  ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  กระทรวงมหาดไทย  ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี โดยในส่วนของสถานศึกษานอกจากจะจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาแล้ว  ให้จัดท าแผนปฏิบัติประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็น
แผนการใช้จ่ายเงินที่จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 และ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา เพ่ือเป็นแผนการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ท าให้ทราบว่าในปีการศึกษานั้น ๆ  สถานศึกษาได้ด าเนินการจัด
การศึกษาอย่างไรบ้าง   
เหตุผล  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุดที่ มท 0893.3/ว 1316 
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้คณะกรรมการการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 คน ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นก่อนได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้ 

    1. ผู้ทรงคุณวุฒิตามที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (6) 
2. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ 
(ถ้ามี) (7) 
ซึ่งเทศบาลต าบลจอมทองได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานรัฐ เพ่ือ
เป็นคณะกรรมการการพัฒนาการศึกษาดังนี้ 

    1. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายเสรี เหล่าพราหมณ์  อดีตพัฒนาสังคมและความ 
              มั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก 
    2. หัวหน้าหน่วยงานรัฐ  ได้แก่ นางจันทร์ดี  สังขรักษ์  วัฒนธรรมอ าเภอ
จอมทอง 

เพ่ือให้การด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลต าบลจอมทอง
เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด ดังนั้นผู้บริหารเทศบาล จึงขอความเห็นชอบแต่งตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลจอมทอง มาเพ่ือให้สภาเทศบาลต าบล
จอมทอง  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  นายอุดม  ค าวัน  นายกเทศมนตรี
ต าบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหารที่เสนอญัตติ  เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพิ่มเติมในญัตติ 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  
 
 

/ระเบียบวาระ....  



 
-16- 

 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ  

 เรื่องท่ี  1  ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ประธานสภา ฯ   หารือที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ในการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัย 
(นายวัน  ศรีวิทะ) สามัญประจ าปี  2562  ว่าจะก าหนดกี่สมัยและมีก าหนดกี่วัน  ซึ่งการประชุมใน

วันนี้เป็นการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 โดยสภาเทศบาล
ต าบลจอมทอง จะก าหนดสมัยประชุมกี่สมัย เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

เลขานุการสภาฯ   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.    
(นายสมเพชร  มณีวรรณ)  2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 11 เมื่อมีประธานสภา 

ท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น 
   และให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 
   ดังนี้ (2) ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญ 

ประจ าปี แต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้
ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

ประธานสภา ฯ   หารือทีป่ระชุมสภาเทศบาลฯ  ในการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
(นายวัน  ศรีวิทะ)  สมัยสามัญ ประจ าปี  2564  กี่สมัย 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายพงษ์จันทร์  กรัญญา สมาชิกสภาเทศบาล 
(นายพงษ์จันทร์  กรัญญา)  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  จ านวน  4  สมัย   
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน    
(นายวัน  ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นางเกศนี  วิชัยชาติ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นางนงลักษณ์ นวพรภักดี) 

ประธานสภา ฯ   หารือที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะก าหนดสมัย 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  ประชุม   สมัยสามัญ  ประจ าปี 2562  อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
    ขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง   
ประธานสภา ฯ   หารือที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ในการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
(นายวัน  ศรีวิทะ)  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี  2562  เมื่อใดและมีก าหนดกี่วัน   
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางนงลักษณ์ นวพรภักดีสมาชิกสภาเทศบาล 
(นางนงลักษณ์ นวพรภักดี) ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562  ตั้งแต่วันที่ 1 

พฤษภาคม  2562   มีก าหนด 30 วัน 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน    
(นายวัน  ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นายพงษ์จันทร์  กรัญญา) 

/สมาชิก... 
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สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นายสมบูรณ์  ชมภูศรี)  
ประธานสภา ฯ   หารือที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะก าหนดสมัย 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 อีกหรือไมเ่มื่อไม่มี 
    สมาชิกท่านใดเสนอขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง     
ประธานสภา ฯ   หารือที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ในการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
(นายวัน  ศรีวิทะ)  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี  2562 เมื่อใดและมีก าหนดกี่วัน  
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาล  กระผม นายอินทร์  พรหมบุญเรือง สมาชิกสภา 
(นายอินทร์  พรหมบุญเรือง) เทศบาล  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562  ตั้งแต่วันที่ 1 

สิงหาคม 2562 มีก าหนด 30 วัน 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน    
(นายวัน  ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นางนงลักษณ์  นวพรภักดี) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นายสมบูรณ์  ชมภูศรี)  
ประธานสภา ฯ   หารือที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะก าหนดสมัย 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 อีกหรือไมเ่มื่อไม่มี 
    สมาชิกท่านใดเสนอขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง     
ประธานสภา ฯ   หารือที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  ในการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  
(นายวัน  ศรีวิทะ)  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  2562  เมื่อใดและมีก าหนดกี่วัน  
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาล  ดิฉันนางเกศนี  วิชัยชาติ  สมาชิกสภาเทศบาล 
(นางเกศนี  วิชัยชาติ)  ขอเสนอก าหนดสมัยประชุม สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562  ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน  
    2562 มีก าหนด 30 วัน 
 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน    
(นายวัน  ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นายอินทร์  พรหมบุญเรือง) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นายพงษ์จันทร์ กรัญญา)   
ประธานสภา ฯ   หารือที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะก าหนดสมัย 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี 
    สมาชิกท่านใดเสนอขอมติที่ประชุม  
 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง   

เรื่องท่ี  2  ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 
 2563 

ประธานสภา ฯ   หารือที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ในการก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  
(นายวัน  ศรีวิทะ)  2563 ว่าจะก าหนดกี่สมัยและมีก าหนดกี่วัน ขอหารือที่ประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง ดิฉันนางนงลักษณ์ นวพรภักดี 
(นางนงลักษณ์ นวพรภักด)ี สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ. 2563  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2563  โดยมีก าหนด 30 วัน 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน    
(นายวัน  ศรีวิทะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นายพงษ์จันทร์ กรัญญา) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นายสมบรูณ์ ชมภูศรี)     
ประธานสภา ฯ   หารือที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ว่าสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะก าหนดวันเริ่ม 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  ประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2563 อีกหรือไมเ่มื่อไม่มี 
    สมาชิกท่านใดเสนอขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง   
ประธานสภา ฯ   สอบถาม สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องในญัตติอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอ  ขอปิดประชุม  

เลิกการประชุม   เวลา  12.45  น. 

     
                          จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                                 (นายสมเพชร   มณีวรรณ) 
            เลขานุการสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
                    
                  ตรวจถูกต้อง                            ตรวจถูกต้อง                         ตรวจถูกต้อง 
 
 
              (นายจรัล  กันธิยะ)                 (นายอินทร์ พรหมบุญเรือง)           (นายสมบูรณ์  ชมภูศรี) 
       ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ         กรรมการตรวจรายงานฯ      กรรมการตรวจรายงานฯ/เลขานุการ 
 

 
 
 
                            (นายวัน   ศรีวิทะ)  
                        ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
 


