
 
 
 
ที่  ชม 52101/(ส) 05                          ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 
                                                                                             ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 

                        19   เมษำยน  2562  

เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2  ประจ ำปี  2562 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง/สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ลงวันที่  16  กันยำยน 2562  เรื่อง  กำรเรียกประชุม               
   สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2  ประจ ำปี 2562  จ ำนวน 1 ฉบับ 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  22  กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่นตำมข้อ  20 ให้ประธำนสภำท้องถิ่นแจ้ง
เป็นหนังสือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นทรำบล่วงหน้ำ  พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในสถำนที่เปิดเผย ณ  ส ำนักงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก ำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวันเว้นแต่เป็นกำรประชุม  อันรีบด่วนจะแจ้ง
ก ำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกำศน้อยกว่ำนั้นก็ได้แต่ไม่ให้น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำเปิดสมัย
ประชุม  โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือด้วย 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบฯ  ที่ก ำหนดไว้  จึงขอส่งประกำศกำรเรียกประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลสมัยประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี  2562  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2562          
เป็นต้นไป  โดยมีก ำหนดสมัยประชุมไม่เกิน  30 วัน  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ    

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 

(นำยวัน   ศรีวิทะ) 
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 
 

   

 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
งำนกิจกำรสภำเทศบำล 
โทร. 0-5334-1892  ต่อ  22 
โทรสำร  0-5334-2273  
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
เรื่อง  กำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2  ประจ ำปี  2562 

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

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  2547            
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  22  กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่นตำมข้อ  20  ให้ประธำนสภำ
ท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นทรำบล่วงหน้ำ  พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในสถำนที่ เปิดเผย                 
ณ  ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก ำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวัน   เว้นแต่เป็นกำรประชุม
อันรีบด่วนจะแจ้งก ำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกำศน้อยกว่ำนั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
ก ำหนดเวลำเปิดสมัยประชุม  โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือด้วย 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบฯ  ที่ก ำหนดไว้จึงประกำศกำรเรียกประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ สมัยที่  2  ประจ ำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน  2562  เป็นต้นไป โดยมี
ก ำหนดสมัยประชุมไม่เกิน 30 วัน  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  16   กันยำยน  พ.ศ.  2562 

(ลงชื่อ) 

     (นำยวัน   ศรีวิทะ)   
              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
เรื่อง  เชิญประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

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

ด้วย  สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จะท ำกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง         
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2  ประจ ำปี  2562   ในวันที่   27  พฤษภำคม  2562   เวลำ 09.30 น.  ณ  ห้องประชุม
สภำเทศบำล   ชั้น  3  เทศบำลต ำบลจอมทอง   ดังนั้นสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จึงขอเชิญชวนประชำชนทั่วไป   
เข้ำฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ตำมวัน  เวลำ  และสถำนที่ดังกล่ำว    

ทั้งนี้ในกำรฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  หมวด 9  ข้อ  117  วรรค  4  ก ำหนดว่ำประธำนสภำท้องถิ่นมี
อ ำนำจอนุญำตให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมและกำรปรึกษำของสภำท้องถิ่นได้ตำมระเบียบที่สภำท้องถิ่นก ำหนด      

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่   17 พฤษภำคม พ.ศ.  2562 
 

(ลงชื่อ) 
  (นำยวัน    ศรีวิทะ)   

              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
ที่ ชม 52101/(ส) 06                      ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 
               ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 
 
                                                                17  พฤษภำคม   2562  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2   ครั้งที่  1 ประจ ำปี  2562 

เรียน นำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี/รองประธำนสภำเทศบำล/สมำชิกสภำเทศบำล 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1.  ระเบียบวำระกำรประชุม                 จ ำนวน  1 ฉบับ             
2.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ  สมัยแรก             จ ำนวน  1  ชุด         

       ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2562  เมื่อวันที่  14  กุมภำพันธ์ 2562   
3.  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดค ำชี้แจงงบประมำณร่ำยจ่ำย         จ ำนวน  1  ชุด         

ประจ ำปีงบประมำณ 2561 งบลงทุน  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง (ปรับปรุงห้องประชุม) 
4.  ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ประจ ำปี    จ ำนวน  1  ชุด         
     งบประมำณ 2561  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน 

(สัญญำณเตือนไฟจรำจร) 

ตำมมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี 2562  ได้ก ำหนด
สมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 2  ประจ ำปี  2562 ตั้งแต่วันที่  1  พฤษภำคม 2562  โดยมีก ำหนด 30 วัน   

เนื่องจำกผู้บริหำรมีญัตติต่ำงๆ  ที่จะขอให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทองได้พิจำรณำ  ดังนั้นเพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมติที่ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำฯ  สมัยสำมัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  
ประจ ำปี  2562  ในวันที่   27  พฤษภำคม  2562  เวลำ 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบล
จอมทอง 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ  และเข้ำร่วมประชุมตำมก ำหนดวัน  เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวต่อไป 

             ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
              

   (นำยวัน   ศรีวิทะ) 
                                   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 
 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
งำนกิจกำรสภำเทศบำล 
โทร. 0-5334-1892   ตอ่  22 
โทรสำร  0-5334-227 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 

วันที่   27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

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

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนสภำเทศบำลแจ้งต่อท่ีประชุมทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 
2562  เมื่อวันที่  14  กุมภำพันธ์ 2562   

ระเบียบวำระท่ี  3 กระทู้ถำม 
   - (ถ้ำมี) 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี -   

ระเบียบวำระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดค ำชี้แจงงบประมำณร่ำยประจ ำปี  
       งบประมำณ  2561 งบลงทุน  ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง (ปรับปรุงห้องประชุม) 
5.2  ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ ำปี          
       งบประมำณ 2561  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์      
       ครุภัณฑ์อ่ืน  (สัญญำณเตือนไฟจรำจร)  

ระเบียบวำระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ   
- (ถ้ำมี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
บันทึกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ ำปี  2562  
วันที่   27  พฤษภำคม   2562  เวลำ  09.30  น. 

ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง   
………………………………………….. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 1.  นำยวัน    ศรีวิทะ      ต ำแหน่ง    ประธำนสภำเทศบำลฯ          วัน  ศรีวิทะ     
 2.  นำงนงลักษณ์ นวพรภักดี ต ำแหน่ง   รองประธำนสภำเทศบำล ฯ             นงลักษณ์ นวพรภักดี 

3.  นำยสมเพชร   มณีวรรณ ต ำแหน่ง   เลขำนุกำรสภำ/สมำชิกสภำเทศบำล   สมเพชร   มณีวรรณ 
 4.  นำยพงษ์จันทร์   กรัญญำ ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                      พงษ์จันทร์   กรัญญำ 
 5.  นำยประเสริฐ ก้อนสุรินทร์   ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                      ประเสริฐ ก้อนสุรินทร์   
 6.  นำยสมบูรณ์   ชมภูศรี   ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      สมบูรณ์   ชมภูศร ี  
 7.  นำยอินทร์   พรหมบุญเรือง ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                      อินทร์ พรหมบุญเรือง 
 8. นำงเกศนี   วิชัยชำติ  ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      เกศนี   วิชัยชำต ิ  
 9. นำยจรัล   กันธิยะ  ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                      จรัล   กันธิยะ 
 10. นำยสมศักดิ์    ยศถำมี       ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      สมศักดิ์    ยศถำมี       

11. นำยชำญ    วงค์พรม   ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      ชำญ    วงค์พรม   
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นำยอุดม   ค ำวัน  ต ำแหน่ง    นำยกเทศมนตรี ฯ                   อุดม   ค ำวัน 
2.  นำยพิรุณ  รักรำษฎร์   ต ำแหน่ง    รองนำยกเทศมนตรี ฯ                   พิรุณ  รักรำษฎร์   

 3.  นำยอินตำ นันต๊ะพรม  ต ำแหน่ง   รองนำยกเทศมนตรี ฯ                  อินตำ นันต๊ะพรม  
4.  นำยนิต นำมเทพ  ต ำแหน่ง    ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี ฯ        นิต นำมเทพ 

 5.  นำยธรรมนูญ  บูรณะ  ต ำแหน่ง    เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ฯ        ธรรมนูญ  บูรณะ 
6.  นำงสำวจันทิมำพร  ทองนำค ต ำแหน่ง   ปลัดเทศบำลต ำบลจอมทอง        จันทิมำพร  ทองนำค 
7.  นำยศรีพันธ์ สุจันทร์แสง ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำล          ศรีพันธ์ สุจันทร์แสง 

 8.  นำยชัยอนันต์  ค ำแปง ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยวชิำกำร                      ชัยอนันต์  ค ำแปง 
9.  ว่ำที่ร้อยตรีสุธี  สกุลทอง ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                     สุธี  สกุลทอง 
10.  นำงสำวชนิดำ  นันตำบุญ ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง                     ชนิดำ  นันตำบุญ 
11.  นำยบุญสืบ  ภักตรำ  ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข           บุญสืบ  ภักตรำ  
12.  นำยพิชิต    ผ่องเกษร ต ำแหน่ง    หัวหน้ำส ำนักปลัด                       พิชิต    ผ่องเกษร 
13.  นำงเพียงเพ็ญ  ทำระนัด ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได ้              เพียงเพ็ญ  ทำระนัด 
14.  นำยสุพจน์   ชัยวุฒิ  ต ำแหน่ง    ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล                สุพจน์   ชัยวุฒ ิ  
15.  นำงรัชนีวรรณ จินดำสถำน ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป           รชันีวรรณ จินดำสถำน 
16.  นำงสำวเยำวเรศ กิติลังกำร์ ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ       เยำวเรศ กิติลังกำร์ 
17.  นำงอัมพวัน  สกุลทอง ต ำแหน่ง    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร       อัมพวัน  สกุลทอง  

 
 

/เริ่มกำรประชุม.... 
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เริ่มการประชุม 
  เมื่อถึงเวลำ 09.45 น. เลขำนุกำรสภำฯ ได้เชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำห้องประชุม และนับองค์
ประชุมจำกบันทึกที่ลงชื่อของสมำชิกสภำ เมื่อครบองค์ประชุมตำมระเบียบแล้ว กล่ำวเชิญประธำนและสมำชิกเข้ำนั่ง
ประจ ำที่ และเชิญประธำนสภำ ฯ  กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  
ประจ ำปี  2562 ประธำนสภำด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธำนสภำฯ   แจ้งให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้ 
(นายวนั  ศรวีิทะ)  1.  ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ ประธำน

องคมนตรีและรัฐบุรุษ ถึงแก่อสัญกรรม  ตำมท่ีได้มีประกำศส ำนักพระรำชวัง 
เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลำนนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ ๒๖ พฤษภำคม 
๒๕๖๒ นั้น รัฐบำลได้รับทรำบด้วยควำมเสียใจอย่ำงยิ่ง และเพ่ือเป็นกำรแสดง 
ควำมคำรวะและไว้อำลัย จึงเห็นสมควรประกำศ ดังต่อไปนี้ 
1. ให้สถำนที่รำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนของรัฐ และสถำนศึกษำทุกแห่ง   
ลดธงครึ่งเสำ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภำคม 2562 ถึงวันอำทิตย์ที่ 2 
มิถุนำยน 2562 รวม 7 วัน 
2. ให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั้งแต่วัน
จันทร์ที่ 27 พฤษภำคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนำยน 2562 (ยกเว้น     
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนำยน 2562) รวม 21 วัน 
2.  เทศบำลต ำบลเวียงเทิง จะมำศึกษำดูงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรขยะ  ในวันที่ 14 พฤษภำคม 2562  เวลำ 13.00 น. เชิญ
สมำชิกสภำเทศบำลร่วมต้อนรับ 
3.  หลังจำกประชุมสภำเทศบำลแล้วเสร็จ  เชิญสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนร่วม
มุฑิตำจิต พระครูสุวรรณเมวี ดร.โดยขึ้นรถไปพร้อมกัน ณ วัดพระธำตุศรี
จอมทอง  โดยขอควำมร่วมมือทุกคนร่วมกันมุฑิตำจิต 

ที่ประชุม   รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1  

ประจ ำปี  2562  เมื่อวันที่  14 กุมภำพันธ์  2562   
ประธานสภาฯ    เชิญสมำชิกสภำพิจำรณำตรวจสอบและสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไข 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  รำยงำนกำรประชุม  จึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   รับรอง 10  เสียง   ไม่รับรอง   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   แจ้งสมำชิกสภำเทศบำลฯ ว่ำสมำชิกท่ำนใดประสงค์จะตั้งกระทู้ถำมที่ประชุมฯ
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  หรือผู้บริหำรท้องถิ่นหรือไม่ หำกไม่มีจะได้ด ำเนินกำรประชุมฯ ตำมระเบียบ 
                                      วำระต่อไป 
ที่ประชุม   รับทรำบ และไม่มีท่ำนใดตั้งกระทู้ถำม  
 

/ระเบียบวำระ.... 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ   แจ้งสมำชิกสภำเทศบำลฯ ว่ำกำรประชุมครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จแล้ว จึงขอด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำร 
    ประชุมต่อไป 
ที่ประชุม   รับทรำบ  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องญัตติของนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทองเสนอต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
5.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณร่ายจ่าย 
เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1 ประจ าปี  2561  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(ปรับปรุงห้องประชุม) 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ   
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง           
(นำยอุดม  ค ำวัน)  ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดค ำชี้แจงงบประมำณร่ำยจ่ำย  

เพ่ิมเติม  ฉบับที่  1 ประจ ำปี   2561  งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
(ปรับปรุงห้องประชุม)   ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้หลักการ  ตำมมติที่ประชุม
สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ ำปี  2561  
เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2561  มีมติเห็นชอบให้โอนลดงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2561 เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำน
บริหำรงำนทั่วไป  งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  โครงกำรปรับปรุงห้อง
ประชุมและห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  งบประมำณตั้ งไว้ 
443,000.-บำท   
ปริมำณงำน 
1.  โครงคร่ำวไม้เนื้อแข็ง  งำนกรุผนังกึ่งลูกฟัก (ห้องสภำ) โครงไม้ปิดทับด้วยไม้
อัดสัก  พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 15 ตร.ม. 
2.  โครงคร่ำวไม้เนื้อแข็ง  งำนกรุผนังกึ่งลูกฟัก (ห้องประชุมเล็ก)  โครงไม้ปิดทับ
ด้วยไม้อัดสัก  พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 15 ตร.ม. 
3.  งำนติดตั้งวอลเปอร์ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 91.50 ตร.ม. 
4.  งำนปรับปรุงไฟห้องประชุม จ ำนวน 20 จุด  
รำยละเอียดตำมแบบที่เทศบำลต ำบลจอมทอง  และได้รับอนุมัติให้กันเงิน ตำม
มติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  3  
ประจ ำปี  พ.ศ. 2561  เมื่อในวันที่ 27 กันยำยน 2561   
เหตุผล  เนื่องจำกผู้บริหำรมีนโยบำยที่จะปรับปรุงห้องประชุมและห้องประชุม
สภำเพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดไว้ตำมรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้น (รำยละเอียดตำม
ประมำณกำรและแบบแปลน)   ดังนั้นผู้บริหำรจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2561 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป           
งำนบริหำรงำนทั่วไป  งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 
/รำยละเอียด... 
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รายละเอียดค าชี้แจงเดิม รายละเอียดค าชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
โครงกำรปรับปรุงห้องประชุมและห้องประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  งบประมำณตั้งไว้ 443,000.-บำท   
    ปริมำณงำน 

1.  โครงคร่ำวไม้เนื้อแข็ง  งำนกรุผนังกึ่ง 
ลูกฟัก (ห้องสภำ) โครงไม้ปิดทับด้วยไม้อัดสัก  พื้นที่ไม่น้อย
กว่ำ 15 ตร.ม. 

2.  โครงคร่ำวไม้เนื้อแข็ง  งำนกรุผนังกึ่ง 
ลูกฟัก (ห้องประชุมเล็ก)  โครงไม้ปิดทับด้วยไม้อัดสัก  พ้ืนที่
ไม่น้อยกว่ำ 15 ตร.ม. 

3.  งำนติดตั้งวอลแปเปอร์ พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  
91.50 ตร.ม. 

4.  งำนปรับปรุงไฟห้องประชุม จ ำนวน 20 จุด  
รำยละเอียดตำมแบบที่เทศบำลต ำบลจอมทอง 
 

1.  โครงคร่ำวไม้เนื้อแข็ง  งำนกรุผนังกึ่งลูกฟัก (ห้องสภำ) 
โครงไม้ปิดทับด้วยไม้อัดสัก  พร้อมเค้ำท์เตอร์ พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่ำ  25.00 ตร.ม. 
 2.  โครงคร่ำวไม้เนื้อแข็ง  งำนกรุผนังกึ่งลูกฟัก (ห้อง
ประชุมเล็ก)  โครงไม้ปิดทับด้วยไม้อัดสัก  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ 
15 ตร.ม. 
 3.  งำนติดตั้งวอลเปอร์ พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 91.50 ตร.ม. 
 4.  งำนปรับปรุงไฟห้องประชุม จ ำนวน 20 จุด  
5.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมขำแขวนเพดำน 
ระดับ 3,000 ANSI Lumens และสำยอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
 6. จอรับภำพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดเส้นทแยงมุม 100 
นิ้ว     
รำยละเอียดตำมแบบที่เทศบำลต ำบลจอมทอง    
 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4  ข้อ 31 กำร
โอน กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้เบิกตัดปีหรือขยำย
เวลำให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจให้เบิกตัดปีได้ 
หรือขยำยเวลำเบิกตัดปี  ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำ
เทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป  นำยอุดม ค ำวัน  นำยกเทศมนตรี
ต ำบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ  เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธำนสภำเทศบำล ขอสอบถำมรำยละเอียดดังนี้  ตำมที่ระบุไว้ว่ำติดตั้ง 
(นำยจรัล  กันธิยะ) โปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉำย จ ำนวน 1  ชุด ไม่ทรำบว่ำจะติดตั้งห้องไหน 
ประธานสภา ฯ   เชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดในญัตตินี้ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ขออนุญำตให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นำยอุดม  ค ำวัน)  ผู้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล  ขออนุญำตชี้แจงรำยละเอียด 
(ว่ำร้อยตรีสุธี  สกุลทอง) เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรปรับปรุงห้องประชุมสภำฯ จะปรับปรุงห้องประชุมสภำและ

ห้องประชุม โดยกำรกรุไม้สักผนังห้องบริเวณด้ำนหน้ำทั้งสองห้องและห้อง
ประชุมสภำจะท ำกำรติดตั้งเวทีเพ่ือท ำที่นั่งยกสูงส ำหรับประธำนสภำฯ และ
ด ำเนินกำรติดตั้งติดตั้งวอลแปเปอร์ห้องประชุมสภำฯ ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ 
ส ำหรับห้อง 

 
/ประชุม... 
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ประชุมจะด ำเนินกำรทำสีผนังห้องใหม่และติดตั้งระบบไฟฟ้ำ และส ำหรับ
โปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉำย จ ำนวน 1 ชุด  จะติดตั้งห้องประชุมสภำเทศบำลฯ 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงที่ชี้แจงรำยละเอียดเพ่ิมเติม เชิญสมำชิกสภำ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  เทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตตินี้  เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ 

ประชุม 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.2 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  ฉบับท่ี 1 ประจ าปี          
       งบประมาณ 2561  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์      
        ครุภัณฑ์อ่ืน  (สัญญาณเตือนไฟจราจร)  

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ   
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง          
(นำยอุดม  ค ำวัน) ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ ำปี  

งบประมำณ 2561  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  
ครุภัณฑอ่ื์น  (สัญญำณเตือนไฟจรำจร)  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑) ประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ.2561  แผนงำนเคหะและชุน งำนไฟฟ้ำและถนน  งบลงทุน  
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  หน้ำ 8   โครงกำรติดตั้ง
สัญญำณเตือนไฟจรำจรภำยในเขตเทศบำลต ำบลจอมทอง  งบประมำณตั้งไว้  
489,000.- บำท   (สี่แสนแปดหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)   

    ปริมำณงำน    
1.  งำนติดตั้งสัญญำณไฟเตือนระบบโซลำร์เซลล์  ขนำด  300 มม.  พร้อมป้ำย
เตือนไฟกระพริบระบบโซลำร์เซลล์   จ ำนวน  24  ชุด 

     2.  งำนสัญญำณไฟเตือนระบบโซลำร์เซลล์  2  ส ี หน้ำหลงั  จ ำนวน  3  ชุด   
ตำมรำยละเอียดหรือแบบแปลนเทศบำลต ำบลจอมทองก ำหนด  และได้รับอนุมัติ
ให้กันเงินงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.
2561 ตำมมติสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  เมื่อ
วันที่ 27 กันยำยน 2561 
เหตุผล  เนื่องจำกโครงกำรติดตั้งสัญญำณเตือนไฟจรำจรภำยในเขตเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  ที่ก ำหนดไว้ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๑)  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ปรำกฏในงบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
ไม่ถูกต้องตำมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  ดังนั้นจึงผู้บริหำรจึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  ฉบับที่ 1 ประจ ำปี  งบประมำณ 2561   เพ่ือตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   ดังนี้ 

/โอนลด... 
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โอนลด เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงำนเคหะและชุน งำนไฟฟ้ำและถนน  งบลงทุน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
โครงกำรติดตั้งสัญญำณเตือนไฟจรำจรภำยในเขต
เท ศ บ ำล ต ำ บ ล จ อ ม ท อ ง   งบ ป ระม ำณ ตั้ ง ไว้  
489,000.- บำท (สี่แสนแปดหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)   
ปริมำณงำน    
 1.  งำนติดตั้งสัญญำณไฟเตือนระบบโซลำร์
เซลล์  ขนำด  300 มม.  พร้อมป้ำยเตือนไฟกระพริบ
ระบบโซลำร์เซลล์   จ ำนวน  24  ชุด 
 2.  งำนสัญญำณไฟเตือนระบบโซลำร์เซลล์  
2  สี  หน้ำหลัง  จ ำนวน  3  ชุด   
ตำมรำยละเอียดหรือแบบแปลนเทศบำลต ำบล
จอมทองก ำหนด 

แผนงำนเคหะและชุน งำนไฟฟ้ำและถนน  งบลงทุน   
ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์อ่ืน   
โครงกำรติดตั้งสัญญำณเตือนไฟจรำจรภำยในเขตเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  งบประมำณตั้งไว้  489,000.- บำท 
(สี่แสนแปดหมื่นเก้ำพันบำทถ้วน)  เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำ 
ปริมำณงำน    
 1.  สัญญำณไฟเตือนระบบโซลำร์เซลล์  ขนำด  
300 มม.  พร้อมป้ำยเตือนไฟกระพริบระบบโซลำร์เซลล์   
จ ำนวน  24  ชุด 
 2.  สัญญำณไฟเตือนระบบโซลำร์เซลล์  2  ส ี 
หน้ำหลัง  จ ำนวน  3  ชุด 
พร้อมติดตั้ง   
ตำมรำยละเอียดหรือแบบแปลนเทศบำลต ำบลจอมทอง
ก ำหนด 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4  ข้อ 31 กำร
โอน กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยที่ได้เบิกตัดปีหรือขยำย
เวลำให้เบิกตัดปีไว้  จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจให้เบิกตัดปีได้ 
หรือขยำยเวลำเบิกตัดปี  ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำ
เท ศบ ำล ต ำบ ลจอม ท อ ง  พิ จ ำรณ ำอนุ มั ติ ต่ อ ไป   น ำย อุดม   ค ำ วั น  
นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ  เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธำนสภำเทศบำล ขอสอบถำมรำยละเอียดดังนี้  จ ำนวนจุดติดตั้ง 
(นำยจรัล  กันธิยะ) มีจ ำนวนเท่ำไหร่และจุดใดบ้ำง 
ประธานสภา ฯ   เชิญนำยกฯ ชี้แจงรำยละเอียดในญัตตินี้ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ขออนุญำตให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นำยอุดม  ค ำวัน)  ผู้ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนประธำนสภำเทศบำล สมำชิกสภำเทศบำล  ขออนุญำตชี้แจงรำยละเอียด 
(ว่ำร้อยตรีสุธี  สกุลทอง) เพ่ิมเติมดังนี ้

1.  ติดตั้งสัญญำณไฟเตือนระบบโซลำร์เซลล์  ขนำด  300 มม.  พร้อมป้ำย
เตือนไฟกระพริบระบบโซลำร์เซลล์   จ ำนวน  24  ชุด  รำยละเอียดตำมเอกสำร
แบบแปลน โดยเริ่มตั้ งแต่บริเวณทำงแยกหน้ำวัดข่วงเปำถึงสำมแยกข้ำง
โรงพยำบำลจอมทอง  ซึ่งรำยละเอียดจุดติดตั้งได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบสมัย
ประชุมที่ได้โอนลดงบประมำณเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
2.  สัญญำณไฟเตือนระบบโซลำร์เซลล์  2  สี  หน้ำหลัง  จ ำนวน  3  ชุด 

/ขอบคุณ... 
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ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตตนิี้ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภา ฯ   สอบถำม สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องในญัตติอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเสนอ  ขอปิดประชุม  

เลิกการประชุม   เวลำ  11.30  น. 

             

 

                          จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

                                                                 (นำยสมเพชร   มณีวรรณ) 
            เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
 
                    
                  ตรวจถูกต้อง                            ตรวจถูกต้อง                         ตรวจถูกต้อง 
 
 
              (นำยจรัล  กันธิยะ)                 (นำยอินทร์ พรหมบุญเรือง)           (นำยสมบูรณ์  ชมภูศรี) 
       ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนฯ         กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ      กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ/เลขำนุกำร 
 
 

                    รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำมมติสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
    สมัยสำมัญ    สมัยที่..........ครั้งที่...........ประจ ำปี  พ.ศ. 2562   

   เมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. 2562 
 
 
 
                            (นำยวัน   ศรีวิทะ)  
                        ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
 


