
 
 
 
ที่  ชม 52101/(ส) 07                          ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 
                                                                                             ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 

                        2   กรกฎำคม  2562      

เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1  ประจ ำปี  2562 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง/สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ลงวันที่  1  กรกฎำคม 2562  เรื่อง  กำรเรียกประชุม               
   สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2562    จ ำนวน 1 ฉบับ 

2. ประกำศอ ำเภอจอมทอง      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 สมัยสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี  2562  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 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 1  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  1  ประจ ำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม  2562  เป็นต้นไป  โดยมี
ก ำหนดสมัยประชุมไม่เกิน 30 วัน  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  1 กรกฎำคม  พ.ศ.  2562 

(ลงชื่อ) 

     (นำยวัน   ศรีวิทะ)   
              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

    ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
เรื่อง  เชิญประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

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

ด้วย  สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จะท ำกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัย
วิสำมัญ  สมัยที่ 1  ประจ ำปี  2562   ในวันที่ 10 กรกฎำคม  2562 เวลำ 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภำ
เทศบำล  ชั้น  3  เทศบำลต ำบลจอมทอง   ดังนั้นสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จึงขอเชิญชวนประชำชนทั่วไปเข้ำฟัง
กำรประชุมสภำเทศบำลต 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   2  กรกฎำคม พ.ศ.  2562 
 

(ลงชื่อ) 
  (นำยวัน    ศรีวิทะ)   

              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ชม 52101/(ส)  07          ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 
            ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 
 
                                                                   2  กรกฎำคม  2562  

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1  ประจ ำปี  2562 
 

เรียน นำยธรรมนูญ   บูรณะ  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1.  ประกำศอ ำเภอจอมทอง            จ ำนวน   1 ฉบับ           
  2.  ระเบียบวำระกำรประชุม            จ ำนวน   1 ฉบับ 

3.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล   สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2            จ ำนวน   1 ชุด         
       ครั้งที่ 2  ประจ ำปี 2562  เมื่อวันที่  27 พฤษภำคม 2562  

4.  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็น 
     รำยกำรใหม่  งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค      
     โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. ถนนดอยแก้ว ซอย 8  ตั้งแต่บ้ำนนำงไล  นันต๊ะภูมิ             
     ถึงล ำเหมืองม้ำ                  จ ำนวน   1 ชุด         
5.  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร  
     ใหม่  งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  โครงกำรก่อสร้ำง 
     ถนน  คสล.หน้ำบ้ำนนำยชูโชค  แนบสนิทธรรม หมู่ที ่๖ ต ำบลข่วงเปำ     จ ำนวน   1 ชุด             
6.  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร   

ใหม่ งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  โครงกำรก่อสร้ำง    รำง    
ระบำยน้ ำ คสล. หน้ำบ้ำนดำบประยูร จำรณะ ผ่ำนร้ำนเสริมสวยติ๊ก  หมู่ที่  ๖ ต ำบลข่วงเปำ  
ผ่ำนร้ำนเสริมสวยติ๊ก  หมู่ที่  ๖ ต ำบลข่วงเปำ                 จ ำนวน   1 ชุด             

7.  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร   
ใหม่ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค   โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำรูปตัวยู  ล ำเหมืองแมด หมู่ที่  11  ต ำบลข่วงเปำ                  จ ำนวน   1 ชุด            

8.  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร    
     ใหม่ งบลงทุน ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค             จ ำนวน   1 ชุด             
     โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล. ถนนบ้ำนหลวง ซอย 11 หมู่ที่  11  ต ำบลข่วงเปำ   
9.  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร 
     ใหม่  งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  โครงกำรเสริมผิว 
     ทำงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่ำปู  หมู่ที่ 1  ต ำบล ดอยแก้ว          จ ำนวน   1 ชุด         
10.ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร 
     ใหม่ งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค โครงกำรเสริมผิว 
     ทำงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนริมน้ ำ ซอย 2 หมู่ที๔่ ต ำบลบ้ำนหลวง    จ ำนวน   1 ชุด         
11.ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร    
     ใหม่  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อคอมพิวเตอร์      
     แม่ข่ำยขนำดเล็กส ำหรับงำนเผยแพร่ข้อมูล                                       จ ำนวน   1 ชุด         
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12.ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 พร้อมขออนุมัติ 
     โอนเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 (ถังเก็บน้ ำสแตนเลส)        จ ำนวน   1 ชุด         
13.ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี 2562 เพื่อตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร     
     ใหม่ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน (ปั๊มน้ ำอัตโนมัติ)                    จ ำนวน   1 ชุด     

 

  เทศบำลต ำบลจอมทอง มีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด    
ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13  พ.ศ.  2552  โดยต้องได้รับกำร
เห็นชอบ/อนุมัติจำกสภำเทศบำล แต่เนื่องจำกอยู่นอกสมัยประชุมสมัยสำมัญ   จึงจ ำเป็นต้องขอเปิดประชุมสภำ 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจ ำปี  2562  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม  2562 เป็นต้นไป  มีก ำหนดไม่เกิน 15  วัน  
ทั้งนี้  ตำมประกำศอ ำเภอจอมทอง เรื่อง ก ำหนดสมัยประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562  ลงวันที่  
28 มิถุนำยน  2562  

บัดนี้  เห็นสมควรจัดให้มีกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2562   
เพ่ือให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในญัตติต่ำงๆ  จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำ  
สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1  ประจ ำปี  พ.ศ. 2562  ในวันที่ 10 กรกฎำคม  2562   เวลำ  13.30 น.  ณ  ห้อง
ประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ   และเข้ำร่วมประชุมตำมวัน   เวลำ  ดังกล่ำวต่อไป 

                ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
              

   (นำยวัน   ศรีวิทะ) 
                                   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

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

 

 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562 

วันที่  10  กรกฎาคม   พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

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

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนสภำเทศบำลแจ้งต่อท่ีประชุมทรำบ 
- กำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลต ำบลจอมทอง 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 
2562  เมื่อวันที่  27 พฤษภำคม  2562   

ระเบียบวำระท่ี  3 กระทู้ถำม 
   - (ถ้ำมี) 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี -   

ระเบียบวำระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็น 

      รำยกำรใหม่  งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค      
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. ถนนดอยแก้ว ซอย 8  ตั้งแต่บ้ำนนำงไล  นันต๊ะภูมิ   
ถึงล ำเหมืองม้ำ   
5.2  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่  งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  โครงกำรก่อสร้ำง
ถนน  คสล.หน้ำบ้ำนนำยชูโชค  แนบสนิทธรรม  หมู่ที่  ๖             ต ำบลข่วงเปำ    
5.3  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค   โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ คสล. หน้ำบ้ำนดำบประยูร จำรณะ ผ่ำนร้ำนเสริมสวยติ๊ก  หมู่ที่  ๖ ต ำบลข่วง
เปำ     
5.4  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยู  ล ำเหมืองแมด หมู่ที่  11  ต ำบลข่วงเปำ 
5.5  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ  คสล.  ถนนบ้ำนหลวง  ซอย 11 หมู่ที่  11  ต ำบลข่วงเปำ   
5.6  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่   งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  โครงกำรเสริมผิวทำง
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่ำปู  หมู่ที่ 1  ต ำบล ดอยแก้ว   
 
 
 

/5.7.... 



-2- 
 
5.7  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่   งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  โครงกำรเสริมผิวทำง
ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ถนนริมน้ ำ  ซอย 2 หมู่ที่ ๔  ต ำบลบ้ำนหลวง    
5.8  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อคอมพิวเตอร์   แม่ข่ำยขนำด
เล็กส ำหรับงำนเผยแพร่ข้อมูล 
5.9  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  พร้อมขอ
อนุมัติโอนเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 (ถังเก็บน้ ำสแตนเลส) 
5.10 ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี 2562 เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำร
ใหม่ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน (ปั๊มน้ ำอัตโนมัติ) 

ระเบียบวำระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ   
- (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
  เร่ือง  เชิญประชำชนเขำ้ฟงักำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง   

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

ด้วย  สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จะท ำกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง         
สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1  ประจ ำปี  2562  ในวันที่   10 กรกฎำคม  2562   เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภำ
เทศบำล   ชั้น  3  เทศบำลต ำบลจอมทอง  ดังนั้นสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จึงขอเชิญชวนประชำชนทั่วไปเข้ำฟัง
กำรประชุมสภำเทศบำลต 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   2  กรกฎำคม พ.ศ.  2562 
 

(ลงชื่อ) 
  (นำยวัน    ศรีวิทะ)   

              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ ำปี  2562  
วันที่   10 กรกฎำคม   2562  เวลำ  13.30  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.  ว่ำที่ร้อยตรีสุธี  สกุลทอง ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                     สุธี  สกุลทอง 
9.  นำงสำวชนิดำ  นันตำบุญ ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง                     ชนิดำ  นันตำบุญ 
10.  นำยบุญสืบ  ภักตรำ  ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข           บุญสืบ  ภักตรำ  
11.  นำยพิชิต    ผ่องเกษร ต ำแหน่ง    หัวหน้ำส ำนักปลัด                       พิชิต    ผ่องเกษร 
12.  นำยสุพจน์   ชัยวุฒิ  ต ำแหน่ง    ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล                สุพจน์   ชัยวุฒ ิ  
13.  นำงรัชนีวรรณ จินดำสถำน ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป           รชันีวรรณ จินดำสถำน 
14.  นำงปำริชำติ  บุญทอง ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรเงินกำรคลัง    ปำริชำติ  บุญทอง 
15.  นำงอัมพวัน  สกุลทอง ต ำแหน่ง    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร       อัมพวัน  สกุลทอง  

 
 

/เริ่มกำรประชุม.... 
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เริ่มการประชุม 
  เมื่อถึงเวลำ 13.30 น. เลขำนุกำรสภำฯ ได้เชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำห้องประชุม และนับองค์
ประชุมจำกบันทึกที่ลงชื่อของสมำชิกสภำ เมื่อครบองค์ประชุมตำมระเบียบแล้ว กล่ำวเชิญประธำนและสมำชิกเข้ำ  
นั่งประจ ำที่  และเชิญประธำนสภำ ฯ  กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัย วิสำมัญ  สมัยที่ 1    
ประจ ำปี  2562  ประธำนสภำด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   -  แจ้งประกำศอ ำเภอจอมทอง เชิญเลขำนุกำรสภำฯ อ่ำนประกำศอ ำเภอ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   จอมทอง  
เลขานุการสภาฯ   -  อ่ำนประกำศอ ำเภอจอมทอง เรื่อง เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง    
(นำยสมเพรช  มณีวรรณ)   สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1  ประจ ำปี  2562   ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบล 

จอมทอง  อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2562  เพ่ือขอควำมเห็นชอบ
สภำเทศบำลในกำรพิจำรณำโอนและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562  และเรื่องอ่ืนๆ  นั้น   อ ำเภอจอมทอง
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เทศบำลต ำบลจอมทอง มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่จะต้อง
เปิดกำรประชุมสมัยวิสำมัญและเพ่ือประโยชน์ของเทศบำลต ำบลจอมทอง          
มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่จะต้องเปิดกำรประชุมสมัยวิสำมัญและเพ่ือประโยชน์
ของเทศบำลฯ  นำยอ ำเภอจอมทองจึงอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งจังหวัดเชียงใหม่     
ที่ 4250/2561 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2561 เรื่อง มอบอ ำนำจให้อ ำเภอปฏิบัติ
รำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ผนวก ช. ข้อ 10.6  ให้เรียกประชุม
สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎำคม 2562 เป็นต้นไป มีก ำหนดไม่เกิน 15 วัน จึงประกำศให้ทรำบโดย
ทั่วกัน ประกำศ ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2562 นำยสุทิน จันทร์งำม 
นำยอ ำเภอจอมทอง 

ประธานสภาฯ   - กำรประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เทศบำลต ำบล 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   จอมทอง เชิญเลขำนุกำรสภำฯ อ่ำนประกำศ 
เลขานุการสภาฯ   -  อ่ำนประกำศเทศบำลต ำบลจอมทอง เรื่อง ประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น  
(นำยสมเพชร  มณีวรรณ) (พ.ศ.2561-2565)  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 5 ข้อ 17 ข้อ 24 และข้อ 25 หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด
ที่  มท 0810 .1/ว 6046 ลงวันที่  19  ตุลำคม 2561 และหนั งสื อ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่ สุด ที่  มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่  15 
พฤษภำคม 2562 ก ำหนดให้องค์กรครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)  เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
เทศบำลต ำบลจอมทองเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีบริหำร
จัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี และได้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนรวมของประชำชนในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเทศบำลต ำบลจอมทอง จึงได้ทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2564)         
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เป็นแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เสร็จเรียบร้อยและเป็นไปตำม
กระบวนกำรที่ก ำหนดไว้ทุกประกำร   เทศบำลต ำบลจอมทอง จะใช้แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม งบประมำณรำยจ่ำยจำกเงินสะสม  และ
งบประมำณตำมแผนควำมต้องกำรของงบลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำเทศบำลต ำบล
จอมทอง  เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ  และงบประมำณอุดหนุนให้แก่หน่วยงำนอ่ืน  
รวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรที่
ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

ประธานสภาฯ   - เชิญสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรท้องถิ่นสีขำว ในวันที่ 12 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   กรกฎำคม 2562  เวลำ 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมมงคล สถำนที่ 

รำชกำรเทศบำลต ำบลจอมทอง  
-  เชิญสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนเข้ำร่วมโครงกำรถวำยเทียนเข้ำพรรษำ ใน
วันที่ 15 กรกฎำคม 2562  ดังนี้ 
เวลำ 08.30 น. คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ ข้ำรำชกำร 

พนักงำนเทศบำลฯ   ทุกกองฝ่ำย ตั้งขบวน
แห่เทียนจ ำน ำพรรษำ ณ บริเวณหน้ำที่ว่ำกำร
อ ำเภอจอมทอง 

เวลำ 09.00 น.    เริ่มเคลื่อนขบวนจำกบริเวณหน้ำที่ว่ำกำร 
อ ำเภอจอมทองไปตำมถนนสำยเชียงใหม่ – 
ฮอด ถึงวัดพระธำตุศรีจอมทองวรวิหำร 

เวลำ 09.00 – 10.00 น.     พิธีถวำยเทียนพรรษำ ณ อำรำมหลวง 
วัดพระธำตุศรีจอมทองวรวิหำร   

เวลำ 10.00 – 10.30 น.     พิธีถวำยเทียนพรรษำ ณ วัดล้ำนนำญำณ 
สังวรำรำม 

เวลำ 10.30 – 11.00 น.     พิธีถวำยเทียนพรรษำ ณ วัดข่วงเปำ 
เวลำ 11.00 – 11.40 น.     พิธีถวำยเทียนพรรษำ ณ วัดพุทธนิคม  
เวลำ 12.00 – 13.00 น.     รับประทำนอำหำรกลำงวัน ทต.จอมทอง 
เวลำ 13.00 – 13.30 น.     พิธีถวำยเทียนพรรษำ ณ วัดแท่นค ำ 
เวลำ 13.30 – 14.30 น.     พิธีถวำยเทียนพรรษำ ณ วัดดอยแก้ว 
เวลำ 14.30 – 16.00 น.     พิธีถวำยเทียนพรรษำ ณ วัดพุทธนิมิต 
เสร็จพิธี 

ที่ประชุม   รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่ 2 ประจ ำปี  
2562  เมื่อวันที่  27 พฤษภำคม  2562    
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ประธานสภาเทศบาล  เชิญสมำชิกพิจำรณำตรวจสอบและสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำน 
(นำยวัน ศรีวิทะ)   กำรประชุม  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   

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

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค      
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. ถนนดอยแก้ว ซอย 8  ตั้งแต่บ้านนางไล  
นันต๊ะภูมิ   ถึงล าเหมืองม้า   

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
 (นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง 
(นำยอุดม ค ำวัน)                    ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำย

เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคสล. ถนนดอยแก้ว ซอย 8  ตั้งแต่บ้ำนนำงไล  
นันต๊ะภูมิ  ถึงล ำเหมืองม้ำ   ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ   เทศบำลต ำบลจอมทอง มีหน้ำที่ ในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้
ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13  พ.ศ.  2552  และในกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ทั้งนี้ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
เหตุผล  กองช่ำง เทศบำลต ำบลจอมทอง  ด ำเนินกำรส ำรวจ ออกแบบ          
และประมำณกำร โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ถนนดอยแก้ว ซอย 8 ตั้งแต่
บ้ำนนำงไล  นันต๊ะภูมิ  ถึงล ำเหมืองม้ำ  เพ่ือป้องกันปัญหำกำรระบำยน้ ำและ    
น้ ำท่วมขัง  งบประมำณกำรก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน  177,000.-บำท   ดังนั้น
ผู้บริหำรจึงขออนุมัติตำมรำยกำรดังนี้ 
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โอนลด 
1.  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2562  แผนงำนเคหะและชุมชน   
งำนไฟฟ้ำและถนน งบลงทุน  ค่ำบ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง งบประมำณ
ตั้งไว้ 1,633 ,000.-บำท ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย จึงขออนุมัติโอนลด จ านวน 
177,000.-บาท   
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนเคหะและ
ชุมชน  งำนไฟฟ้ำและถนน  งบลงทุน  ค่ำบ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง       
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ถนนดอยแก้ว  
ซอย  8  ตั้งแต่บ้านนางไล นันต๊ะภูมิ  ถึงล าเหมืองม้า  งบประมาณที่ตั้งไว้   
177,000.- บาท   

    ปริมำณงำน  ขนำด  0.30 x 0.30 เมตร  ยำว  77.00  เมตร 
รำยละเอียดตำมประมำณกำรและแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลจอมทองก ำหนด
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 27 
“กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำ
ให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    ให้
เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” ดังนั้น ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อ
สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง พิ จำรณ ำอนุ มั ติ ต่ อ ไป  นำยอุดม   ค ำวัน  
นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่ชี้แจงรำยละเอียด เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติม   
(นำยวัน  ศรีวิทะ) ในญัตต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธำนสภำเทศบำล กระผมสมศักดิ์ ยศถำมี สมำชิกสภำเทศบำล 
(นำยสมศักดิ์ ยศถำมี)  ขอขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติขออนุมัติจัดท ำโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  

คสล. ถนนดอยแก้ว ซอย 8 ตั้งแต่บ้ำนนำงไล นันต๊ะภูมิ ถึงล ำเหมืองม้ำ ต่อที่
ประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  เพ่ือให้สมำชิกสภำเทศบำลพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบ  เนื่องจำกถนนเดิมเป็นถนนลำดเอียงและเป็นเนินตลิ่ง ท ำให้เวลำฝนตก
น้ ำไหลเข้ำบ้ำนเรือนประชำชนและเกิดน้ ำท่วมขังท ำให้เกิดกลิ่นเหม็นและยุงลำย  
ในกำรก่อสร้ำงครั้งนี้ท ำให้ถนนสูงขึ้นและมีรำงระบำยน้ ำรองรับน้ ำไม่ท ำให้เกิดน้ ำ
ท่วมขัง 

ประธานสภา ฯ   เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติมในญัตติ  เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใด 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) อภิปรำยขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม อนุมัติ 10 เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

5.2  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  เพื่อตั้งจ่าย
เป็ น รายการให ม่   งบลงทุ น   ค่ าที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง  ค่ าก่ อสร้ าง
สาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.หน้าบ้านนายชูโชค  แนบสนิท
ธรรม  หมู่ที่  ๖             ต าบลข่วงเปา    

 
/ประธำน... 
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ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
 (นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง 
(นำยอุดม ค ำวัน)                    ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำย

เป็นรำยกำรใหม่  งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  
โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.หน้ำบ้ำนนำยชูโชค แนบสนิทธรรม หมู่ที่  ๖ ต ำบล
ข่วงเปำ   ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ เทศบำลต ำบลจอมทอง มีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้ประชำชน
ได้รับประโยชน์สูงสุด  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 13  พ.ศ.  2552  และในกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
เทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทย
ก ำหนด 
เหตุผล  กองช่ำง   เทศบำลต ำบลจอมทอง  ด ำเนินกำรส ำรวจถนนหน้ำบ้ำนนำย
ชูโชค  แนบสนิทธรรม  หมู่ที่  ๖ ต ำบลข่วงเปำ  ปัจจุบันเป็นถนนลูกรัง  จึงเห็น
ควรก่อสร้ำงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จึงได้ออกแบบ  และประมำณกำร 
โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.หน้ำบ้ำนนำยชูโชค  แนบสนิทธรรม   หมู่ที่  ๖   
ต ำบลข่วงเปำ   งบประมำณกำรก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน  94,000.-บำท   
ดังนั้นผู้บริหำรจึงขออนุมัติตำมรำยกำรดังนี้ 
โอนลด 
1.  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2562  แผนงำนเคหะและชุมชน   
งำน ไฟ ฟ้ ำและถนน  งบลงทุ น   ค่ ำบ ำรุ งรักษำที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ ำง   
งบประมำณตั้งไว้   1,633,000.-บำท   ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย   จึงขออนุมัติโอน
ลด จ านวน 94,000.-บาท   
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนเคหะและ
ชุมชน งำนไฟฟ้ำและถนน งบลงทุน  ค่ำบ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง         
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรก่อสร้ำงถนน คสล.หน้ำบ้ำนนำยชูโชค  
แนบสนิทธรรม หมู่ที่  ๖ ต ำบลข่วงเปำ  งบประมาณที่ตั้งไว้   94,000.- บาท   
ปริมำณงำน  กว้ำง 3.50  ม.  ยำว  49.00 เมตร  หนำ  0.15  เมตร  หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  171.50  ตำรำงเมตร  รำยละเอียดตำมประมำณกำรและ
แบบแปลนที่เทศบำลต ำบลจอมทองก ำหนด   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  
ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 27 “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยใน
หมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” 
ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  
พิจำรณำอนุมัติต่อไป  นำยอุดม  ค ำวัน  นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

/ประธำน... 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำยเพิ่มเติมในญัตตินี้           
(นำยวัน  ศรีวิทะ) เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม   
ที่ประชุม   อนุมัต ิ 10  เสียง   ไมอ่นุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง   

5.3  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค   
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หน้าบ้านดาบประยูร จารณะ ผ่านร้าน
เสริมสวยติ๊ก  หมู่ที่  ๖ ต าบลข่วงเปา     

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง 
(นำยอุดม ค ำวัน)                    ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำย

เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค   
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.หน้ำบ้ำนดำบประยูร จำรณะ ผ่ำนร้ำนเสริม
สวยติ๊ก หมู่ที ่๖ ต ำบลข่วงเปำ  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  เทศบำลต ำบลจอมทอง มีหน้ำที่ ในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้
ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13  พ.ศ.  2552  และในกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ทั้งนี้ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
เหตุผล  กองช่ำง   เทศบำลต ำบลจอมทอง  ด ำเนินกำรส ำรวจถนนหน้ำร้ำนเสริม
สวยติ๊ก หมู่ที่ ๖ ต ำบลข่วงเปำ  ปัจจุบันไม่มีรำงระบำยน้ ำท ำให้เกิดน้ ำท่วมขังเข้ำ
บ้ำนเรือนของประชำชนที่อำศัยอยู่บริเวณดังกล่ำว  จึงเห็นควรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ คสล.ผ่ำนร้ำนเสริมสวยติ๊ก เพ่ือแก้ไขปัญหำกองช่ำงจึงออกแบบ  และ
ประมำณกำร โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.ผ่ำนร้ำนเสริมสวยติ๊ก หมู่ที่ ๖ 
ต ำบลข่วงเปำ  งบประมำณกำรก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 219,000.-บำท   
ดังนั้นผู้บริหำรจึงขออนุมัติตำมรำยกำรดังนี้ 
โอนลด 
1.  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2562  แผนงำนเคหะและชุมชน   
งำน ไฟ ฟ้ ำและถนน  งบลงทุ น   ค่ ำบ ำรุ งรักษำที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ ำง   
งบประมำณตั้งไว้   1,633,000.-บำท   ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย   จึงขออนุมัติโอน
ลด จ านวน 219,000.-บาท   
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนเคหะและ
ชุมชน  งำนไฟฟ้ำและถนน  งบลงทุน  ค่ำบ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง       
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.หน้ำบ้ำนดำบ
ประยูร จำรณะ ผ่ำนร้ำนเสริมสวยติ๊ก หมู่ที่ ๖ ต ำบลข่วงเปำ งบประมาณที่ตั้งไว้   
219,000.- บาท   

/ปริมำณ... 
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ปริมำณงำน   
1. รำงระบำยน้ ำขนำด 0.30x0.30 เมตร ยำว 75.00เมตร หนำ 0.10 เมตร 

  2. วำงท่อ คสล.ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ขนำด 0.30 เมตร ยำว 22.00 เมตร   
       พร้อมบ่อพัก  5  จุด  รำยละเอียดตำมประมำณกำรและแบบแปลนที่เทศบำล 

ต ำบลจอมทองก ำหนดตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 
2543  หมวด 4 ข้อ 27  “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” ดังนั้น   ผู้บริหำร
เทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
นำยอุดม  ค ำวัน  นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

ประธานสภาฯ ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำฯ อภิปรำยเพิ่มเติมในญัตตินี้           
(นำยวัน  ศรีวิทะ) เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม   
ที่ประชุม   อนุมัต ิ 10  เสียง   ไมอ่นุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง   

5.4  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ล าเหมืองแมด หมู่ที่ 11 ต าบลข่วงเปา 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
 (นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง 
(นำยอุดม ค ำวัน)                    ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำย

เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค 
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู  ล ำเหมืองแมด หมู่ที่ 11 ต ำบลข่วงเปำ 
ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  เทศบำลต ำบลจอมทอง มีหน้ำที่ ในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้
ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13  พ.ศ.  2552  และในกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ทั้งนี้ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
เหตุผล  กองช่ำง   เทศบำลต ำบลจอมทอง  ด ำเนินกำรส ำรวจล ำเหมืองแมด หมู่
ที่ 11 ต ำบลข่วงเปำ ปัจจุบันรำงระบำยน้ ำล ำเหมืองแมดเป็นดิน  ช่วงฤดูฝนหรือ
น้ ำหลำกล ำเหมืองมักจะขำดอยู่บ่อยครั้งท ำให้เกิดน้ ำท่วมขังบ้ำนเรือนประชำชน
ที่อำศัยอยู่บริเวณดังกล่ำว เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำ จึงเห็นควรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำรูปตัวยู  ล ำเหมืองแมด  กองช่ำงจึงออกแบบ  และประมำณกำร 
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู ล ำเหมืองแมด หมู่ที่  11 ต ำบลข่วงเปำ  
งบประมำณกำรก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 857,000.-บำท   ดังนั้นผู้บริหำรจึงขอ
อนุมัติตำมรำยกำรดังนี ้

/โอนลด... 
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โอนลด 
1.  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2562  แผนงำนเคหะและชุมชน   
งำน ไฟ ฟ้ ำและถนน  งบลงทุ น   ค่ ำบ ำรุ งรักษำที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ ำง   
งบประมำณตั้งไว้ 1,633,000.-บำท  ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย จึงขออนุมัติโอนลด 
จ านวน 857,000.-บาท   
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนเคหะและ
ชุมชน งำนไฟฟ้ำและถนน  งบลงทุน  ค่ำบ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ค่ำ
ก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู ล ำเหมืองแมด 
หมู่ที่  11 ต ำบลข่วงเปำ   งบประมาณที่ตั้งไว้   857,000.- บาท   
ปริมำณงำน  สูง  1.00  เมตร  ยำว  170.00  เมตร  หนำ 0.15  เมตร 
รำยละเอียดตำมประมำณกำรและแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลจอมทองก ำหนด
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 27 
“กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำ
ให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    ให้
เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น”  ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติม   
(นำยวัน  ศรีวิทะ) ในญัตต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ประธำนสภำเทศบำล กระผมนำยชำญ  วงค์พรม สมำชิกสภำเทศบำล   
(นำยชำญ  วงค์พรม)  ขอสอบถำมเรื่องรำยละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้  จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงกำร 
ประธานสภาฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   
นายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ขออนุญำตให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง 
(นำยอุดม  ค ำวัน)  ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนประธำนสภำฯ สมำชิกสภำเทศบำล ฯ ขออนุญำตชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้  
(ว่ำที่ร้อยตรีสุธี  สกุลทอง) โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู ล ำเหมืองแมด หมู่ที่ 11 ต ำบลข่วงเปำ   

จุดเริ่มต้นโครงกำรจะต่อจำกรำงระบำยน้ ำเดิมที่ท ำเสร็จแล้วบริเวณหลังบ้ำนนำย
ทรงศักดิ์   ปัญญำเทพ  และจะสิ้นสุดโครงกำรก่อสร้ำงบริเวณหลังร้ำนลัดดำกุล  

ประธานสภาฯ ขอบคุณผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงที่ชี้แจงรำยละเอียดเพ่ิมเติม เชิญสมำชิกสภำฯ         
(นำยวัน  ศรีวิทะ) อภิปรำยเพิ่มเติมในญัตตินี้เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม   
ที่ประชุม   อนุมัต ิ 10  เสียง   ไมอ่นุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.5  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ถนนบ้านหลวง ซอย 11 หมู่ที่ 11  
ต าบลข่วงเปา   

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
 (นำยวัน ศรีวิทะ)  

/นำยก... 
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นายกเทศมนตรี เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง 
(นำยอุดม ค ำวัน)                    ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำย

เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.  ถนนบ้ำนหลวง ซอย 11 หมู่ที่ 11 ต ำบล
ข่วงเปำ  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  เทศบำลต ำบลจอมทอง มีหน้ำที่ ในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้
ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13  พ.ศ.  2552  และในกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ทั้งนี้ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
เหตุผล  กองช่ำง   เทศบำลต ำบลจอมทอง  ด ำเนินกำรส ำรวจรำงระบำยน้ ำ 
คสล.  ถนนบ้ำนหลวง ซอย 11 หมู่ที่ 11 ต ำบลข่วงเปำ  ปัจจุบันไม่มีรำงระบำย
น้ ำ ช่วงฤดูฝนหรือน้ ำหลำกท ำให้เกิดน้ ำท่วมขังบ้ำนเรือนประชำชนที่อำศัยอยู่
บริเวณดังกล่ำว เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำ จึงเห็นควรก่อสร้ำงก่อสร้ำงรำง   
ระบำยน้ ำ  คสล.  กองช่ำงจึงออกแบบ  และประมำณกำร โครงกำรก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำ  คสล .  ถนนบ้ ำนหลวง ซอย 11  หมู่ ที่  11  ต ำบลข่ วงเป ำ   
งบประมำณกำรก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 111,000.-บำท   ดังนั้นผู้บริหำรจึงขอ
อนุมัติตำมรำยกำรดังนี ้
โอนลด 
1.  เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2562  แผนงำนเคหะและชุมชน   
งำน ไฟ ฟ้ ำและถนน  งบลงทุ น   ค่ ำบ ำรุ งรักษำที่ ดิ นและสิ่ งปลู กสร้ ำง   
งบประมำณตั้งไว้   1,633,000.-บำท   ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย   จึงขออนุมัติโอน
ลด จ านวน 111,000.-บาท   
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนเคหะและ
ชุมชน  งำนไฟฟ้ำและถนน  งบลงทุน  ค่ำบ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  ค่ำ
ก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.  ถนนบ้ำนหลวง 
ซอย 11 หมู่ที่ 11 ต ำบลข่วงเปำ  งบประมาณที่ตั้งไว้   111,000.- บาท   
ปริมำณงำน  ขนำด  0.30  x0.30  เมตร  ยำว  47.50  เมตร 
รำยละเอียดตำมประมำณกำรและแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลจอมทองก ำหนด
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 27 
“กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำ
ให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    ให้
เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อ
สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป   นำยอุดม  ค ำวัน  
นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 
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ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่ชี้แจงรำยละเอียด เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติม   
(นำยวัน  ศรีวิทะ) ในญัตต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ประธำนสภำเทศบำล กระผมนำยอินทร์  พรหมบุญเรือง สมำชิกสภำ 
(นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง) เทศบำล ขอบคุณผู้บริหำรที่เห็นควำมส ำคัญของรำงระบำยน้ ำ ซอย 11  หมู่ 11 

ต ำบลข่วงเปำ  ซึ่งเป็นบริเวณตลำดเช้ำข่วงเปำ  ซึ่งเกิดปัญหำอยู่บ่อยครั้งและ
ประชำชนที่อำศัยอยู่บริเวณตลำดเช้ำข่วงเปำ มีควำมต้องกำรรำงระบำยน้ ำเพ่ือ
เป็นกำรแก้ไขปัญหำน้ ำเน่ำเหม็นและน้ ำท่วมขัง   

ประธานสภา ฯ   เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติมในญัตติ เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำย   
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม อนุมัต ิ 10  เสียง   ไมอ่นุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง 

5.6 ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบลงทุน ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่าปู หมู่ที่1 ต าบลดอยแก้ว   

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรี เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง 
(นำยอุดม ค ำวัน)                    ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำย 

เป็นรำยกำรใหม่   งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  
โครงกำรเสริมผิวทำงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่ำปู หมู่ที่ 1 ต ำบลดอยแก้ว 
ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  เทศบำลต ำบลจอมทอง มีหน้ำที่ ในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้
ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13  พ.ศ.  2552  และในกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ทั้งนี้ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
เหตุผล  กองช่ำง   เทศบำลต ำบลจอมทอง  ด ำเนินกำรส ำรวจถนนป่ำปู หมู่ที่ 1 
ต ำบลดอยแก้ว ปัจจุบันถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่เนื่องจำกใช้งำนมำ
เป็นเวลำนำนท ำให้พ้ืนผิวถนนช ำรุด ขรุขระท ำให้เกิดอันตรำยแก้ผู้ใช้เส้นทำงใน
กำรสัญจรไป-มำ  เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำ จึงเห็นควรเสริมผิวทำงด้วยแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต กองช่ำงจึงออกแบบ  และประมำณกำร โครงกำรเสริมผิวทำงด้วย
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่ำปู  หมู่ที่  1 ต ำบลดอยแก้ว  งบประมำณกำร
ก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 686,800.-บำท   ดังนั้นผู้บริหำรจึงขออนุมัติตำม
รำยกำรดังนี้ 
โอนลด 
1.  เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  ตำมเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2562  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำและ
ถนน งบลงทุน ค่ำบ ำรงุรักษำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง งบประมำณตั้งไว้ 

/1,633.... 
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1,633,000.-บำท ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย จึงขออนุมัติโอนลดจ านวน 175,000.-
บาท   
2. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562   แผนงำนงบกลำง       
งบกลำง ส ำรองจ่ำย งบประมำณตั้งไว้ 900 ,325.-บำท  เบิกจ่ำยไปแล้ว  
82,080.-บำท  โอนลด  152,000.-  งบประมำณคงเหลือ  666,245.-บำท   
จึงขออนุมัติโอนลดจ านวน 400,000.-บาท 
3. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนรักษำควำมสงบ
ภำยใน  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน   ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสิ่ งสำธำรณูปโภค  โครงกำรปรับปรุงศูนย์บริกำร
ประชำชนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  งบประมำณตั้ งไว้  
373,000.-บำท  ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย  จึงขออนุมัติโอนลดจ านวน 111,800.-
บาท 
รวมเป็นงบประมาณที่ขออนุมัติโอนลดจ านวน 686,800.-บาท 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนเคหะและ
ชุมชน  งำนไฟฟ้ำและถนน  งบลงทุน  ค่ำบ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  ค่ำ
ก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรเสริมผิวทำงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน
ป่ำปู     หมู่ที่ 1  ต ำบลดอยแก้ว งบประมาณที่ตั้งไว้   686,800.- บาท   
ปริมำณงำน   
 1.  ช่วงที่ ๑  กว้ำง  5  เมตร  ยำว  120.00  เมตร   
 2.  ช่วงที่ ๒  กว้ำง  4  เมตร  ยำว  250.00  เมตร 
รำยละเอียดตำมประมำณกำรและแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลจอมทองก ำหนด
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 27 “กำร
โอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ 
ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    ให้เป็น
อ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำ
เทศบำลต ำบลจอมทอง พิ จำรณ ำอนุ มั ติ ต่ อ ไป  ลงชื่ อน ำย อุดม  ค ำวัน  
นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง   

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติม   
(นำยวัน  ศรีวิทะ) ในญัตต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ประธำนสภำเทศบำล กระผมนำยสมศักดิ์  ยศถำมี  สมำชิกสภำเทศบำล   
(นำยสมศักดิ์  ยศถำม)ี  ขอสอบถำมเรื่องรำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ จำกปริมำณตำมญัตติท่ีเสนอมำดังนี้ 

 1.  ช่วงที่ ๑  กว้ำง  5  เมตร  ยำว  120.00  เมตร   
 2.  ช่วงที่ ๒  กว้ำง  4  เมตร  ยำว  250.00  เมตร 

    อยำกทรำบว่ำท ำไมควำมกว้ำงของถนนทั้ง 2 ช่วงไม่เท่ำกัน 
ประธานสภาฯ เชิญผู้บริหำรชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   
รองนายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ขออนุญำตชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
(นำยพิรุณ  รักรำษฎร์)  ดังนี้  ถนนที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงมีจ ำนวน 2 เส้นทำง  ถนนข้ำงโรงเรียน  

/ศรีจอมทอง...... 
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ศรีจอมทองเป็นถนนที่มีพ้ืนที่กว้ำง 5 เมตร  และอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่ต่อจำก    
สี่แยกลงมำพ้ืนที่ถนนจะแคบกว่ำ  กว้ำง 4 เมตร  ในกำรออกแบบและประมำณ
กำรจึงด ำเนินกำรตำมตำมพ้ืนที่ถนน 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำย  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  เพ่ิมเติมในญัตติ เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม อนุมัต ิ 10  เสียง   ไมอ่นุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง 

5.7  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค  
โครงการเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ถนนริมน้ า  ซอย 2 หมู่ที่ ๔  
ต าบลบ้านหลวง    

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรี เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง 
(นำยอุดม ค ำวัน)                    ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำย

เป็นรำยกำรใหม่   งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค  
โครงกำรเสริมผิวทำงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ถนนริมน้ ำ  ซอย 2 หมู่ที่ ๔  
ต ำบลบ้ำนหลวง   ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  เทศบำลต ำบลจอมทอง มีหน้ำที่ ในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้
ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13  พ.ศ.  2552  และในกำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของเทศบำลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ทั้งนี้ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 
เหตุผล  กองช่ำง   เทศบำลต ำบลจอมทอง  ด ำเนินกำรส ำรวจถนนริมน้ ำ  ซอย 
2 หมู่ที่ ๔  ต ำบลบ้ำนหลวง   ปัจจุบันถนนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่
เนื่องจำกใช้งำนมำเป็นเวลำนำนท ำให้พ้ืนผิวถนนช ำรุด ขรุขระท ำให้เกิดอันตรำย
แก้ผู้ใช้เส้นทำงในกำรสัญจรไป-มำ  เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำ จึงเห็นควรเสริมผิว
ทำงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กองช่ำงจึงออกแบบ  และประมำณกำร โครงกำร
เสริมผิวทำงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ถนนริมน้ ำ  ซอย 2 หมู่ที่ ๔  ต ำบลบ้ำน
หลวง   งบประมำณกำรก่อสร้ำงเป็นจ ำนวนเงิน 232,000.-บำท   ดังนั้น
ผู้บริหำรจึงขออนุมัติตำมรำยกำรดังนี้ 
โอนลด   
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนรักษำควำม
สงบภำยใน  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน   ค่ำที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรปรับปรุงศูนย์บริกำร
ประชำชนด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  งบประมำณตั้ งไว้  
373,000.-บำท  ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย  จึงขออนุมัติโอนลดจ านวน 232,000.-
บาท 

/เพ่ือตั้ง.... 
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เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนเคหะและ
ชุมชน  งำนไฟฟ้ำและถนน  งบลงทุน  ค่ำบ ำรุงรักษำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  ค่ำ
ก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรเสริมผิวทำงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน
ริมน้ ำ ซอย 2 หมู่ที่ ๔ ต ำบลบ้ำนหลวง งบประมาณที่ตั้งไว้ 232,000.- บาท   
ปริมำณงำน ยำว 170  เมตร  หนำ  0.05  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  726  
ตำรำงเมตร   รำยละเอียดตำมประมำณกำรและแบบแปลนที่เทศบำลต ำบล
จอมทองก ำหนด  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  
หมวด 4 ข้อ 27 “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่   ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำล
จึงขอเสนอญัตติต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป นำยอุดม  
ค ำวัน  นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติม   
(นำยวัน  ศรีวิทะ) ในญัตต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ประธำนสภำเทศบำล กระผมนำยจรัล  กันธิยะ  สมำชิกสภำเทศบำล   
(นำยจรัล  กันธิยะ)  ขอสอบถำมเรื่องรำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  จำกแผนผังบริเวณจำกจุดเริ่มต้นถึง 

จุดสิ้นสุดโครงกำรจะเหลือระยะทำงอีกถึงจะสิ้นสุดถนนเพ่ือไปบรรจบกับถนนอีก
เส้นหนึ่งอยำกจะให้เทศบำลเพิ่มงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรให้ถึงจุดสิ้นสุดถนน 

รองนายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ขออนุญำตชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
(นำยพิรุณ  รักรำษฎร์)  ดังนี้  ถนนที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงนั้นตำมแบบแผนผังนั้นจะมีระยะทำงที่เหลือซึ่ง

ระยะทำงดังกล่ำวนั้นได้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วซึ่งเป็นโครงกำรตำมเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 ซึ่งด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นในกำร
ก่อสร้ำงถนนครั้งนี้เป็นกำรก่อสร้ำงต่อจำกถนนเดิมไปสิ้นสุดถนน 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำย  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  เพ่ิมเติมในญัตติ เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม อนุมัต ิ 10  เสียง   ไมอ่นุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง 

5.8  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์   แม่ข่ายขนาดเล็กส าหรับงานเผยแพร่ข้อมูล 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรี เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง 
(นำยอุดม ค ำวัน)                    ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำย

เป็นรำยกำรใหม่  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์    ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์  จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์   แม่ข่ำยขนำดเล็กส ำหรับงำนเผยแพร่ข้อมูล  ด้วยหลักกำรและ
เหตุผลดังนี้ 

 /หลักกำร... 
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หลักการ  ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2562  แผนงำน
บริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป  ได้ตั้งงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำร
โครงกำรจัดท ำระบบคลังข้อมูล  หนังสือรำชกำรแบบดิจิตอลไฟล์ ส ำหรับใช้งำน
บริหำรและให้บริกำรข้อมูล  งบประมำณตั้งไว้  50,000.-บำท    
เหตุผล  เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรจัดท ำระบบคลังข้อมูล  หนังสือ
รำชกำรแบบดิจิตอลไฟล์  จะต้องด ำเนินกำรติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
ขนำดเล็กส ำหรับงำนเผยแพร่ข้อมูลเพ่ิมเติมจึงจะสำมำรถใช้งำนระบบคลังข้อมูล  
หนังสือรำชกำรแบบดิจิตอลไฟล์  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    ดังนั้นจึงขออนุมัติ
โอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  จัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยขนำดเล็กส ำหรับงำนเผยแพร่ข้อมูล ตำมรำยกำรดังนี้ 
โอนลด 
1.  เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนรักษำควำม
สงบภำยใน  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำ
ก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรปรับปรุงศูนย์บริกำรประชำชนด้ำนกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  งบประมำณตั้งไว้ 373,000.-บำท   เนื่องจำก
ปริมำณงำนโครงกำรดังกล่ำวได้ก ำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
เพ่ิมเติม ฉบับที่  1 ประจ ำปี 2561และงำนป้องกันได้จัดท ำบันทึกยกเลิก
โครงกำรดังกล่ำวแล้ว   จึงขออนุมัติโอนลด จ านวน 24,610.-บาท   
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป  งำนบริหำรงำนทั่วไป  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยขนำดเล็กส ำหรับงำนเผยแพร่ข้อมูล   จ ำนวน 1  
เครื่อง   งบประมำณ  24,610.- บำท คุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
 - หน่วยประมวลผลกลำง Intel E3-1225v5 ควำมเร็ว 3.3 GHz 
-  หน่วยควำมจ ำแบบ DDR4 ขนำด 8 GB 
-  หน่วยบันทึกข้อมูลขนำด 1 TB 
ครุภัณฑ์ดังกล่ำว  อยู่นอกเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 27 
“กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำ
ให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    ให้
เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น”  ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติ
ต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป  ลงชื่อนำยอุดม  ค ำวัน  
นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม อนุมัต ิ 10  เสียง   ไมอ่นุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง 

/ระเบียบ..... 
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5.9  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562  พร้อมขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562         
(ถังเก็บน้ าสแตนเลส) 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรี เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง 
(นำยอุดม ค ำวัน)                    ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  

พร้อมขออนุมัติโอนเพ่ิมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2562 (ถังเก็บน้ ำ           
สแตนเลส)   ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562  
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนทั่วไป  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จัดซื้อถังเก็บน้ ำสแตนเลส ขนำดควำมจุ 1,000 ลิตร  
จ ำนวน 1 ถัง    งบประมำณตั้งไว้  8,700.- บำท  คุณลักษณะพ้ืนฐำน  ดังนี้ 

    1. ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดที่จุน้ ำได้ไม่น้อยกว่ำ  
    2. คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
    3. รำคำไม่รวมขำตั้งและไม่รวมรวมค่ำติดตั้ง 

ซึ่งเป็นรำคำกลำงตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ เดือนมกรำคม 
2561  
เหตุผล เนื่องจำก งำนธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  ได้ท ำบันทึกข้อควำมเพ่ือขอ
อนุมัติจัดซื้อถังเก็บน้ ำสแตนเลส ขนำดควำมจุ 1,000 ลิตร  งำนพัสดุและ
ทรัพย์สินได้สืบรำคำจำกห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เสรี ภูพิสิฐ  ซึ่งห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เสรี  
ภูพิสิฐ  เสนอรำคำ 11,700.-บำท   จึงท ำให้รำคำที่ตั้งไว้และรำคำที่สืบจำก
ท้องตลำดไม่สัมพันธ์กันท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อได้  เพ่ือให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดซื้อถังเก็บน้ ำสแตนเลส ขนำดควำมจุ 1,000 ลิตร  เพ่ือใช้ส ำหรับ
ห้องน้ ำคนพิกำร สถำนที่รำชกำรเทศบำลต ำบลจอมทอง  เห็นควรด ำเนินกำรโอน
เพ่ิมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 เพ่ิมเพ่ือด ำเนินกำรจัดซื้อถังเก็บน้ ำ
สแตนเลส ดังนั้นผู้บริหำรจึงขออนุมัติตำมรำยกำรดังนี้ 
โอนลด 
1.  เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนรักษำควำม
สงบภำยใน  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
โรงงำน  จัดซื้อแม่แรงตะเฆ่  งบประมำณตั้งไว้  15,000.-บำท  เบิกจ่ำยไปแล้ว  
4 ,600.-บำท  งบประมำณคงเหลือ 10 ,400.-บำท จึงขออนุมัติโอนลด 
จ านวน 3,000.-บาท   
เพื่อโอนเพิ่ม   
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป  งำนบริหำรงำนทั่วไป  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน  จัดซื้อ
ถังเก็บน้ ำสแตนเลส  ขนำดควำมจุ 1,000 ลิตร  จ ำนวน 1 ถัง งบประมำณตั้งไว้ 
8,700.- บำท ขอโอนเพิ่มจ านวน 3,000.-บาท  รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น  
 

/11,700... 
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11,700.-บาท  และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงจากเดิม ซึ่ง
เป็นรำคำกลำงตำมบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ เดือนมกรำคม 
2561  เป็นซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่นอกมาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ 
เดือนธันวาคม 2561 ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 
2543  หมวด 4 ข้อ 27 “กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น” ดังนั้น   ผู้บริหำร
เทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
ลงชื่อนำยอุดม  ค ำวัน  นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติม   
(นำยวัน  ศรีวิทะ) ในญัตต ิ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ประธำนสภำเทศบำล กระผมนำยชำญ  วงค์พรม  สมำชิกสภำเทศบำล   
(นำยชำญ  วงค์พรม) ขอสอบถำมเรื่องรำยละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้  น้ ำที่ใช้ในอำคำรพรหมมงคลไม่แรง

และจะติดตั้งถังเก็บน้ ำบริเวณใด 
นายกเทศมนตรีฯ  เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ขออนุญำตให้ส ำนักปลัดชี้แจงรำย 
(นำยอุดม  ค ำวัน)   ละเอียดเพ่ิมเติม 
นักจัดการงานทั่วไป  เรียนประธำนสภำฯ  สมำชิกสภำเทศบำล  เนื่องจำกห้องน้ ำผู้พิกำรที่เทศบำล
(นำงอัมพวัน สกุลทอง)  ต ำบลจอมทองได้รับงบประมำณในกำรก่อสร้ำงจำกส ำนักงำนพัฒนำสังคมและ 

ควำมมั่นคงของมนุษย์ก่อสร้ำงบริเวณชั้นล่ำงของอำคำรพรหมมงคลเป็นชักโครก
ที่ต้องใช้แรงดันในกำรกดน้ ำท ำให้น้ ำประปำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ 

ประธานสภา ฯ   เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติมในญัตติ เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใด 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  อภิปรำยขอมติที่ประชุม  เป็น 2 ประเด็น 
 ประเด็นที่ 1  อนุมัติในกำรโอนเพ่ิมงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  จัดซื้อ

ถังเก็บน้ ำแสตนเลส  
ที่ประชุม อนุมัต ิ 10  เสียง   ไมอ่นุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง 

ประเด็นที่ 2  อนุมัติในกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2562  จัดซื้อถังเก็บน้ ำแสตนเลส 

ที่ประชุม อนุมัต ิ 10  เสียง   ไมอ่นุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง 

5.10 ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 2562 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน (ปั๊มน้ าอัตโนมัติ) 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรี เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง 
(นำยอุดม ค ำวัน)                    ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี 2562 เพ่ือตั้งจ่ำย

เป็นรำยกำรใหม่งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน (ปั๊มน้ ำอัตโนมัติ) ด้วยหลักกำร
และเหตุผลดังนี้ 

/หลักกำร.... 
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หลักการ  ตำมเทศบำลต ำบลจอมทอง  ได้รับงบประมำณในกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำ  
ผู้พิกำร ณ สถำนที่รำชกำรเทศบำลต ำบลจอมทอง  จำกส ำนักงำนพัฒนำสังคม
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมโครงกำรเรียบร้อยแล้วนั้น  
เหตุผล เนื่องจำกปริมำณน้ ำและควำมแรงของน้ ำที่ใช้ในสถำนที่รำชกำรเทศบำล
ต ำบลจอมทอง ไม่เพียงพอส ำหรับกำรใช้น้ ำของห้องน้ ำคนพิกำร ซึ่งเทศบำลได้
ด ำเนินกำรตั้งงบประมำณจัดซื้อถังเก็บน้ ำสแตนเลส  ขนำดควำมจุ 1,000 ลิตร 
และจะต้องจัดซื้อปั๊มอัตโนมัติเพ่ิมเติม  เห็นควรด ำเนินกำรโอนลดงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2562 เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ จัดซื้อปั๊มอัตโนมัติ  ดังนั้น
ผู้บริหำรจึงขออนุมัติตำมรำยกำรดังนี้ 
โอนลด 
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนรักษำควำม
สงบภำยใน  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
โรงงำน  จัดซื้อแม่แรงตะเฆ่  งบประมำณตั้งไว้  15,000.-บำท  เบิกจ่ำยไปแล้ว  
4,600.-บำท  งบประมำณคงเหลือ 10,400.-บำท   จึงขออนุมัติโอนลด 
จ านวน 5,750.-บาท   
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนบริหำรงำน
ทั่วไป  งำนบริหำรงำนทั่วไป  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อ่ืน  จัดซื้อปั๊ม
อัตโนมัติ  จ ำนวน 1 ตัว งบประมำณตั้งไว้ 5,750.- บำท ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่ำวอยู่
นอกมำตรฐำนครุภัณฑ์   ส ำนักงบประมำณ เดือนธันวำคม 2561 ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 27 “กำรโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำให้ ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   ให้เป็นอ ำนำจ
อนุมัติของสภำท้องถิ่น” ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำ
เทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป   ลงชื่อนำยอุดม  ค ำวัน  
นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติมในญัตติ  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม อนุมัต ิ 10  เสียง   ไมอ่นุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ เชิญผู้บริหำร 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) 
นายกเทศมนตรีฯ -  ขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนท่ีเข้ำร่วมกำรประชุมในกำรพิจำรณำ 
(นำยอุดม  ค ำวัน) ให้ควำมเห็นชอบ/อนุมัติในญัตติต่ำงๆ     ส ำหรับโครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนำ

เทศบำลต ำบลจอมทอง  ในปี 2562  ที่ยังไม่ได้น ำมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่    
ในกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1  ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นโครงกำร
ประเภทอำคำรที่ต้องใช้งบประมำณในกำรก่อสร้ำงจ ำนวนมำก   คณะผู้บริหำร 

/จะบรรจุ... 
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จะบรรจุโครงกำรที่ เรียงล ำดับไว้แล้วไว้ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2563  และเทศบำลต ำบลจอมทองได้รับงบประมำณแผนพัฒนำ
จังหวัด  กองช่ำงได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือของบประมำณไปจ ำนวน 2  โครงกำร  
ดังนี้ 
1. โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันดินรูปตัวยู ล ำเหมืองแมด บ้ำนรวมน้ ำใจข่วงเปำ หมู่ 
11 ต ำบลข่วงปำ (เขตเทศบำลต ำบลจอมทอง) อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ขนำดสูง 1 .00 เมตร  ยำว 500 .00 เมตร หนำ 0.15   งบประมำณ 
2,441,000.-บำท 

 2.  โครงกำรเสริมผิวทำงด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนแม่กลำง บ้ำนหลวง หมู่
ที่ 3 ต ำบลบ้ำนหลวง ถึงบ้ำนแม่กลำงป่ำปู หมู่ที่  1 ต ำบลดอยแก้ว อ ำเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทำง 0.960 กิโลเมตร พ้ืนที่เสริมผิว 5,405    
ตำรำงแมตร  งบประมำณ 1,611,000.-บำท 

 -  ขอบคุณทุกท่ำนที่ช่วยกันปฏิบัติหน้ำที่ในพิธีเปิดอำคำรเรียนเทศบำลต ำบล
จอมทอง 1  ในวันที่ 29 มิถุนำยน 2562   

ประธานสภาฯ สอบถำม สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องในญัตติอ่ืนๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) สมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดเสนอ ขอปิดประชุม 
เลิกการประชุม เวลำ 16.00 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 
 


