
 
 
 
ที่  ชม 52101/(ส) 09                          ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 
                                                                                             ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 

                     18   กรกฎำคม  2562     

เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ประจ ำปี  2562 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง/สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ลงวันที่  1  กรกฎำคม 2562  เรื่อง  กำรเรียกประชุม               
   สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ สมัยที่ 3  ประจ ำปี 2562    จ ำนวน 1 ฉบับ 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  22  กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่นตำมข้อ  20 ให้ประธำนสภำท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในสถำนที่เปิดเผย ณ  ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อนก ำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวันเว้นแต่เป็นกำรประชุม  อันรีบด่วนจะแจ้งก ำหนดเปิดสมัย
ประชุมและปิดประกำศน้อยกว่ำนั้นก็ได้แต่ไม่ให้น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำเปิดสมัยประชุม  โดยให้ระบุเหตุ
อันรีบด่วนในหนังสือด้วย 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบฯ  ที่ก ำหนดไว้  จึงขอส่งประกำศกำรเรียกประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลสมัยประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ 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  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ประจ ำปี  2562 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547            
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  22  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ  20  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในสถานที่ เปิดเผย                 
ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุม
อันรีบด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อน
ก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุม  โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือด้วย 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบฯ  ที่ก ำหนดไว้จึงประกำศกำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบล
จอมทอง  สมัยสำมัญ สมัยที่  2  ประจ ำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม  2562  เป็นต้นไป  โดยมีก ำหนดสมัย
ประชุมไม่เกิน 30 วัน  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  25   กรกฎำคม  พ.ศ.  2562 

(ลงชื่อ) 

     (นำยวัน   ศรีวิทะ)   
              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
   เรื่อง  เชิญประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง   

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

ด้วย  สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จะท ำกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง            
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ ำปี  2562 ในวันที่ 15 สิงหำคม  2562  เวลำ 10.00 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 ำนำจอนญุำตให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมและกำรปรึกษำของสภำท้องถิ่นได้ตำมระเบียบที่สภำท้องถิ่นก ำหนด      

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  5  สิงหำคม  พ.ศ.  2562 
 

(ลงชื่อ) 
  (นำยวัน    ศรีวิทะ)   

              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
ที่ ชม 52101/(ส) 10                          ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 
                  ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 

                                                                  9   สิงหำคม  2562  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1 ประจ ำปี  2562 

เรียน นำยธรรมนูญ  บูรณะ  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1.  ระเบียบวำระกำรประชุม              จ ำนวน  1 ฉบับ             
2.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1              จ ำนวน  1  ชุด         

       ประจ ำปี 2562  เมื่อวันที่  10 กรกฎำคม  2562  
3.  ญัตติรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำ จ ำนวน  1  ชุด         
     เทศบำลประจ ำปี 2561  ของนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 
4.  ญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย           จ ำนวน  1  ชุด         
     ประจ ำปีงบประมำณ 2563 (วำระที่ 1) 
5.  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562 เพ่ือตั้งจ่ำยเป็น จ ำนวน  1  ชุด            

รำยกำรใหม่  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์  (Smart card reader) 

6.  ญัตติขอควำมเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะ เก้ำอ้ี ตู้เหล็ก  จ ำนวน  1  ชุด 
8.  ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2563           จ ำนวน  1 เล่ม 
9.  โครงกำรประกอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563       จ ำนวน  1 ชุด 

ตำมมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี 2562  ได้ก ำหนดสมัย
ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3  ประจ ำปี  2562 ตั้งแต่วันที่  1  สิงหำคม  2562  โดยมีก ำหนด 30 วัน   

เนื่องจำกผู้บริหำรมีญัตติต่ำงๆ  ที่จะขอให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทองได้พิจำรณำ  ดังนั้นเพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมติที่ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำฯ  สมัยสำมัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ ำปี  
2562  ในวันที่  15 สิงหำคม  2563  เวลำ 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 

 

/จึงเรียนมำ.... 

 

 



-2- 

 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ  และเข้ำร่วมประชุมตำมก ำหนดวัน  เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวต่อไป 

                ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
              

   (นำยวัน   ศรีวิทะ) 
                                   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

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



 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2562 

วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

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

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนสภำเทศบำลแจ้งต่อท่ีประชุมทรำบ 
   -ถ้ำมี- 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลสมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 1  ประจ ำปี  2562   
                               เมือ่วันที่  10 กรกฎำคม   2562 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถำม    
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำล 
       ประจ ำปี 2561  ของนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 
5.2   ญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ      
        2563 (วำระที่ 1) 
5.3  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็น 
       รำยกำรใหม่  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  จัดซื้ออุปกรณ์  
       อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart card reader) 
5.4  ญัตติขอควำมเห็นชอบจ่ำยเงินตำมมำตรำ 67 ทวิ  (เงินอุดหนุน)   

แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 14            
พ.ศ. 2562   

5.5  ญัตติขอควำมเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะ เก้ำอ้ี ตู้เหล็ก   

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
บันทึกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่  1  ประจ ำปี  2562  
วันที่   15  สิงหำคม 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   วิชัยชำติ  
 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   ชัยวุฒิ  
13.  นำงรัชนีวรรณ จินดำสถำน ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป           รชันีวรรณ จินดำสถำน 
14.  นำงปำริชำติ  บุญทอง ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรเงินกำรคลัง    ปำริชำติ  บุญทอง 
15.  นำยชัยอนันต์  ค ำแปง ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยวชิำกำรและแผนฯ       ชัยอนันต์ ค ำแปง 
16.  นำงเพียงเพ็ญ ทำระนัด ต ำแหน่ง   หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้       เพียงเพ็ญ ทำระนัด 
17.  นำงอัมพวัน  สกุลทอง ต ำแหน่ง    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร       อัมพวัน  สกุลทอง  

 
/เริ่มกำรประชุม.... 
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เริ่มการประชุม 
  เมื่อถึงเวลำ 09.30 น. เลขำนุกำรสภำฯ ได้เชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำห้องประชุม และนับองค์
ประชุมจำกบันทึกที่ลงชื่อของสมำชิกสภำ เมื่อครบองค์ประชุมตำมระเบียบแล้ว กล่ำวเชิญประธำนและสมำชิกเข้ำนั่ง
ประจ ำที่  และเชิญประธำนสภำ ฯ  กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  
ประจ ำป ี 2562  ประธำนสภำด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   แนะน ำพนักงำนเทศบำลสถำนธนำนุบำลที่รับโอน (ย้ำย) มำปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำน 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   ธนำนุบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง  2  คน  เชิญพนักงำนแนะน ำตัว 
เจ้าพนักงานการเงินฯ เรียนประธำนสภำเทศบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมำชิกสภำเทศบำลและ 
(นำงสำวเยำวเรศ แสนใจมูล) ผู้บริหำรเทศบำล ดิฉัน นำงสำวเยำวเรศ แสนใจมูล ย้ำยมำปฏิบัติหน้ำที่ ณ สถำน  

ธนำนุบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี   ยินดีที่
ได้มำปฏิบัติหน้ำที่และจะตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้ดีที่สุด 

เจ้าพนักงานรักษาสถานที่ฯ เรียนประธำนสภำเทศบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมำชิกสภำเทศบำลและ 
(นำยนัฐพงษ์  แก้วสัก) ผู้บริหำรเทศบำลกระผม นำยนัฐพงษ์  แก้วสัก  ย้ำยมำปฏิบัติหน้ำที่  ณ สถำนธนำ 

นุบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนรักษำสถำนที่และควำมสะอำด  
ยินดีที่ได้มำปฏิบัติหน้ำที่และจะตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้ดีที่สุด 

ประธานสภาฯ   พนักงำนเทศบำลสถำนธนำนุบำล  จ ำนวน 1 คน จะ โอน (ย้ำย) ไปปฏิบัตหิน้ำที่ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   สถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองแม่โจ้  เชิญพนักงำนกล่ำวกับสภำเทศบำลต ำบล 

จอมทอง 
พนักงานการเงินและบัญชีฯ เรียนประธำนสภำเทศบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมำชิกสภำเทศบำลและ 
(นำงสำวจินต์กัญญำ สิทธีชัชนนท์) ผู้บริหำรเทศบำล ดิฉันนำงสำวจินต์กัญญำ สิทธีชัชนนท์  จะย้ำยไปปฏิบัติหน้ำที่  

ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี  สถำนธนำนุบำลเทศบำลเมืองแม่โจ้  ดีใจ
และยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ ได้มำท ำงำนที่ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง  และ
ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้โอกำสในกำรท ำงำน 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    -  กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 ประจ ำปี  

2562  เมื่อวันที่  10  กรกฎำคม  2562   
ประธานสภาฯ   เชิญสมำชิกสภำพิจำรณำตรวจสอบและสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไข 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  รำยงำนกำรประชุม  เมื่อไม่มีท่ำนใดแก้ไข 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 

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

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล  ประจ าปี 2561  ของนายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบล      
(นำยอุดม  ค ำวัน)    ขอเสนอญัตติรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี 2561  ของนำยกเทศมนตรี 

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
มำตรำ 48 ทศ วรรคแรก  บัญญัติว่ำ “ก่อนนำยกเทศมนตรีเข้ำรับหน้ำที่ ให้
ประธำนสภำเทศบำล เรียกประชุมสภำเทศบำล เพ่ือให้นำยกเทศมนตรี แถลง
นโยบำยต่อสภำ  โดยไม่มีกำรลงมติฯ” และมำตรำ 48 วรรคสี่   บัญญัติว่ำ “ให้
นำยกเทศมนตรีจัดท ำรำยงำน แสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภำเทศบำลเป็นประจ ำทุกปี” และมำตรำ 48 วรรคสุดท้ำย  บัญญัติว่ำ “ค ำแถลง
ของนำยกเทศมนตรีและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนให้ประกำศไว้ โดยเปิดเผยที่
ส ำนักงำนเทศบำลด้วย”  
เหตุผล  บัดนี้  ผู้บริหำรได้ปฏิบัติงำนครบรอบ 1 ปี  ดังนั้น จึงขอถือโอกำสอันดีนี้  
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ 1 ปี  ที่ผ่ำนมำให้ทุกท่ำน  ได้รับทรำบดังนี้ 
1.  นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต  จ ำนวน  13 โครงกำร 
เป็นเงิน  1,909,771.20 บำท  (หนึ่งล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดยี่สิบ
สตำงค)์ 
2.  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำประเพณีวัฒนธรรมและกีฬำ  จ ำนวน  11  โครงกำร   
เป็นเงินจ ำนวน  1,976,974.- บำท  (หนึ่งล้ำนเก้ำแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้ำร้อยเจ็ด
สิบสี่บำทถ้วน) 
3. นโยบำยด้ำนสังคม เศรษฐกิจ  และกำรท่องเที่ยว  จ ำนวน 13 โครงกำร  เป็นเงิน  
849,946.40 บำท (แปดแสนสี่หมื่นเก้ำพันเก้ำร้อยสี่สิบหกบำทสี่สิบสตำงค์) 
4. ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำรและค่ำใช้จ่ำยประจ ำด้ำนอ่ืนๆ เป็นเงิน 
76,347,380.05 บำท (เจ็ดสิบหกล้ำนสำมแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสำมร้อยแปดสิบบำท
ห้ำสตำงค์)  จึงแถลงผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  2561  ให้สภำเทศบำลต ำบล
จอมทองทรำบ  และขอบคุณทุกๆ ท่ำน  ที่ได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเทศบำลต ำบล
จอมทองในครั้งนี้  และผู้บริหำรจะพัฒนำกำรด ำเนินงำนในแต่ละด้ำนให้มีควำม 

/จึงเรียน... 
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ควำมก้ำวหน้ำมำกข้ึนเรื่อยๆ ต่อไป  ต่อไป ลงชื่อ นำยอุดม ค ำวัน นำยกเทศมนตรี
ต ำบลจอมทอง        

ประธานสภาฯ  ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ  ในญัตติเป็นกำรแถลงผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   ในปีที่ 2561  ในญัตตินี้ไม่มีกำรลงมติ แต่อย่ำงใด 
ที่ประชุม   รับทรำบ 

5.2 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
งบประมาณ   2563 (วาระที่ 1) 

ประธานสภาฯ   ในกำรเสนอญัตติร่ำงงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี ต้องเสนอต่อสภำฯ ภำยใน 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   วันที่  15  สิงหำคม  2562  เชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทองเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง 
(นำยอุดม  ค ำวัน)   ขอเสนอญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี    

งบประมำณ   2563 (วำระที่ 1)ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543 หมวด  3  ข้อ  
23  วรรคสอง  ก ำหนดว่ำ  เมื่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นได้พิจำรณำอนุมัติให้ตั้งเงิน
งบประมำณยอดใดเป็นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแล้ว  ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ
รวบรวมและจัดท ำเป็นร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยเสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นอีกครั้ง
หนึ่ง  เพื่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นจะได้น ำเสนอต่อสภำท้องถิ่นนั้น  
เหตุผล  ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง  ได้พิจำรณำจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  2563  ตำมรำยละเอียดของโครงกำร ฯ  ที่ได้บรรจุในร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2563  โดยในโอกำสนี้คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบล
จอมทองขอแถลงให้ท่ำนประธำนสภำและสมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนได้ทรำบถึง
สถำนกำรณ์กำรคลังของเทศบำลต ำบลจอมทอง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562        
ว่ำขณะนี้ เทศบำลมี เงินสะสมคงเหลือ ประจ ำปี   25 62 เป็นจ ำนวนเงิน  
75,684,256.71.- บำท  (เจ็ดสิบห้ำล้ำนหกแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยห้ำสิบหก
บำทเจ็ดสิบเอ็ดสตำงค์)  ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2562  และได้ประมำณ
กำรรำยรับและรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2563   ดังนี้   

    1.  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
     ประมำณกำรรำยรับ  101,500,000.- บำท 
     ประมำณกำรรำยจ่ำย  101,500,000.- บำท 
    2.  งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกิจกำรสถำนธนำนุบำล 

ประมำณกำรรำยรับ  13,509,000.- บำท 
     ประมำณกำรรำยจ่ำย  13,029,000.- บำท 
    3.  งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกิจกำรประปำ 

ประมำณกำรรำยรับ    1,832,000.- บำท 
     ประมำณกำรรำยจ่ำย    1,832,000.- บำท   

        รวมประมาณการรายรับ         116,841,000.- บาท    
     รวมประมาณการรายจ่าย        116,361,000.- บาท 
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ในส่วนของรำยได้ที่เทศบำลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงจัดเก็บให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น  คำดว่ำจะสำมำรถน ำไปจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนต่ำง ๆ  ให้มีประสิทธิภำพ
ได้เป็นอย่ำงดี  รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2563  ได้ส่งมำพร้อมนี้
ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563 ต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป ลงชื่อ  นำยอุดม  ค ำวัน  นำยกเทศมนตรีต ำบล
จอมทอง ต่อไปเป็นค ำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2563  ท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
จอมทอง  บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง จะได้เสนอร่ำง  เทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทองอีกครั้งหนึ่ง  
ฉะนั้นในโอกำสนี้คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง  จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำน
และสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง  ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำย
กำรด ำเนินกำร  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561  ดังต่อไปนี้ 

    1.   สถานะการคลัง 
        1.1  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ.25๖2 ณ  วันที่  1 สิงหำคม  พ.ศ.25๖2                      
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน  ดังนี้ 

    1.1.1   เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น  91,541,098.69          บำท 
    1.1.2   เงินสะสม             75,690,827.43   บำท 
    1.1.3   ทุนส ำรองเงินสะสม   31,016,444.51    บำท 
    1.1.4   รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 1  
    โครงกำร  รวม  269,000.00  บำท 
    1.1.5  รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 17 โครงกำร            
    รวม  1,950,826.๐๐ บำท 
    1.2  เงินกู้คงค้ำง  จ ำนวน 0.00 บำท 
    2.  การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ  2562   ณ  วันที่  1  
    สิงหาคม  2562 
         (1)  รำยรับจริงทั้งสิ้น          90,630,325.13    บำท    ประกอบด้วย 
              หมวดภำษีอำกร            3,961,829.34    บำท 
    หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต        1,118,933.10     บำท 
    หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน             663,979.38     บำท 
    หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์            0.00     บำท 
    หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด             262,630.00    บำท 
    หมวดรำยได้จำกทุน                    0.00   บำท 
    หมวดภำษีจัดสรร         32,423,032.54   บำท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                   52,199,920.77    บำท  
    (2)   เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     4,560,835.00  บำท 

/(3) รำยจ่ำย.... 
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    (3)   รำยจ่ำยจริง   จ ำนวน   ๖8,545,672.14      บำท  
    ประกอบด้วย   
             งบกลำง                             22,852,565.90       บำท 
    งบบุคลำกร                ๒3,682,358.33       บำท 
    งบด ำเนินกำร                13,872,607.91        บำท  
    งบลงทุน                     814,620.00        บำท 
    งบรำยจ่ำยอื่น                                0.00    บำท 
    งบเงินอุดหนุน                   7,323,520.00   บำท  
    (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                                                                                  จ ำนวน       4,541,435.00       บำท 

 (5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม 
                                                                                   จ ำนวน             0.00      บำท 

 (6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม 
                                                                                   จ ำนวน                       0.00     บำท 
    3.  งบเฉพาะการ 
        ประเภทกิจการประปา    
     กิจกำรประปำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
     ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖2 ณ วันที่  1 สิงหำคม   25๖2   

รำยรับจริง         ๑,756,388.94    บำท 
        รำยจ่ำยจริง                   870,325.43    บำท  
                 ก ำไรสะสม                          ๐.๐๐     บำท 
       เงินสะสม         1,857,044.72    บำท 
      ทุนส ำรองเงินสะสม           418,329.20    บำท 
       กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่นๆ            0.00       บำท 
      ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล    470,000.00     บำท 
        เงินฝำกธนำคำร    3,306,197.59    บำท 
        ทรัพย์รับจ ำน ำ                0.00     บำท          
      3.  งบเฉพาะการ 
           ประเภทกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลจอมทอง 
         ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖2  ณ วันที่ 1 สิงหำคม 25๖2   

 รำยรับจริง              11,7663,644.10   บำท 
      รำยจ่ำยจริง       6,727,365.16    บำท 
                ก ำไรสะสม                 0.00    บำท 
       เงินสะสม             0.00     บำท 
      ทุนส ำรองเงินสะสม            0.00     บำท  
       กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่น    13,184,474.61     บำท 
      ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล         25,000,000.00     บำท 

/เงินฝำก... 
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        เงินฝำกธนำคำร            0.00     บำท 
        ทรัพย์รับจ ำน ำ      58,309,000.00    บำท          
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวำระที่ 1  ในกำรรับหลักกำร เชิญเลขำนุกำรชี้แจงรำยละเอียด 
(นำยวัน   ศรีวิทะ)     
เลขานุการสภาฯ       ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  
(นำยสมเพชร  มณีวรรณ)  2547 ข้อ 47  ในกำรพิจำรณำญัตติร่ำงเทศบัญญัติร่ำงข้อบัญญัติวำระที่ 
    หนึ่งให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติ 
    ว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หำกมีสมำชิกสภำท้องถิ่น 
    ประสงค์จะอภิปรำยห้ำมไม่ให้ลงมติก่อนที่สมำชิกสภำท้องถิ่นได้อภิปรำยใน 
    เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ประธานสภาฯ   เชิญสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ตรวจดูรำยละเอียดตำมร่ำงเทศบัญญัติ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  และมีสมำชิกท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมใน    
    วำระท่ี 1  รับหลักกำร   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1 เสียง 
ประธานสภาฯ  สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  มีมติรับหลักกำรเวลำ 10.30 น. ในกำรพิจำรณำ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ  2563 พิจำรณำเป็นวำระรวดไม่ได้   ตำมระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ  103  
ขอหำรือท่ีประชุมในกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2563  จะก ำหนดไว้กี่คน  

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำฯ ดิฉันนำงนงลักษณ์  นวพรภักดี  เสนอ   จ ำนวน  3  คน 
(นำงนงลักษณ์ นวพรภักดี)  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน  
(นำยวัน   ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำงเกศนี  วิชัยชำติ) 
ประธานสภาฯ   สอบถำมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอจ ำนวนคณะกรรมแปรญัตติเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่  
(นำยวัน   ศรีวิทะ)   ถ้ำไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1 เสียง  
ประธานสภาฯ  เชิญสมำชิกสภำฯ  เสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ  คนที่  1    
(นำยวัน   ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำฯ กระผมนำยอินทร์ พรหมบุญเรือง  ขอเสนอคณะกรรมกำร 
 (นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง) แปรญัตติ คนที่  1  นำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน  
(นำยวัน   ศรีวิทะ)  

/สมำชิก... 
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สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยสมบูรณ์  ชมภูศรี)   
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำงนงลักษณ์  นวพรภักดี)  
ประธานสภาฯ   สอบถำมสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อคณะกรรมแปรญัตติคนที่ 1 เพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้ำ 
(นำยวัน   ศรีวิทะ)   ไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1 เสียง  
ประธานสภาฯ   เชิญสมำชิสภำเทศบำลเสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ  คนที่  2    
(นำยวัน   ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำฯ ดิฉันนำงนงลักษณ์  นวพรภักดี ขอเสนอคณะกรรมกำร  
(นำงนงลักษณ์  นวพรภักดี)    แปรญัตติ  คนที่ 2   นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน  
(นำยวัน   ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ)   
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำงเกศนี  วิชัยชำติ)  
ประธานสภาฯ   สอบถำมสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อคณะกรรมแปรญัตติคนที่ 2 เพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้ำ 
(นำยวัน   ศรีวิทะ)   ไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1 เสียง  
ประธานสภาฯ   เชิญสมำชิสภำเทศบำลเสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ  คนที่  3    
(นำยวัน   ศรีวิทะ)    
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำฯ กระผมนำยสมบูรณ์  ชมภูศรี  ขอเสนอคณะกรรมกำรแปร  
 (นำยสมบูรณ์  ชมภูศรี)   ญัตติ คนที่ 3   นำยจรัล  กันธิยะ  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน  
(นำยวัน   ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำงนงลักษณ์  นวพรภักดี)       
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง)  
ประธานสภาฯ   สอบถำมสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อคณะกรรมแปรญัตติคนที่ 3 เพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้ำ 
(นำยวัน   ศรีวิทะ)   ไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1 เสียง  
ประธานสภาฯ   ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมกำรแปรญัตติ คือ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)     1.  นำยพงษ์จันทร์   กรัญญำ 

 2.  นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง 
 3.  นำยจรัล   กันธิยะ 

/ขณะนี้... 
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 ขณะนี้เวลำ  10.30 น.  ขอพักกำรประชุม  10 นำที  เพ่ือให้เลขำนุกำรสภำฯ  
  นัดประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น   คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ 
  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เพ่ือเลือกประธำนคณะกรรมกำร  
  กรรมกำร และเลขำนุกำร  

เริ่มประชุม   เวลา 10.40 น. 
ประธานสภาฯ   ให้เลขำนุกำรสภำฯ แจ้งผลกำรคัดเลือกประธำน กรรมกำรและเลขำนุกำร             
(นำยวัน   ศรีวิทะ)     คณะกรรมกำรแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ   1. ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
(นำยสมเพชร  มณีวรรณ)    ประจ ำปี 2563  คือ  นำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

2.คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 คือ 
นำยจรัล  กันธิยะ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     
3.กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2563 คือ นำยอินทร์ พรหมบุญเรือง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
จอมทอง     

ประธานสภาฯ   หำรือที่ประชุมก ำหนดระยะเวลำในกำรยื่นค ำแปรญัตติร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย 
(นำยวัน   ศรีวิทะ)     ประจ ำปี 2563 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำฯ ดิฉันนำงนงลักษณ์  นวพรภักดี   ขอเสนอระยะเวลำใน   
(นำงนงลักษณ์  นวพรภักดี )  กำรยื่นค ำแปรญัตติ  มีก ำหนด  5  วัน  ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 สิงหำคม 2562  
    ตั้งแต่เวลำ  08.30 - 16.30 น.  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน  
(นำยวัน   ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง)   
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำงเกศนี  วิชัยชำติ)  
ประธานสภาฯ   สอบถำมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอระยะเวลำในกำรยื่นค ำแปรญัตติอีกหรือไม่         
(นำยวัน   ศรีวิทะ)     เมื่อไม่มีท่ำนใดเสนอ  ขอมติที่ประชุม ระยะเวลำในกำรยื่นค ำแปรญัตติ   
    จ ำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16–20  สิงหำคม 2562  ต้ังแต่เวลำ 08.30–  
    16.30 น. 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1 เสียง  
ประธานสภาฯ   หำรือที่ประชุม วันประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพ่ือ  
(นำยวัน   ศรีวิทะ)     พิจำรณำ  วำระท่ี 2,3         
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอวันที่ประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 สิงหำคม   
(นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง)  2562  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน  
(นำยวัน  ศรีวิทะ) 

/สมำชิก... 
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สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำงเกศนี  วิชัยชำติ)   
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยพงษ์จันทร์ กรัญญำ)  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.3  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  เพื่อตั้งจ่ายเป็น 
          รายการใหม่  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้ออุปกรณ์  
          อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart card reader) 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบล      
(นำยอุดม  ค ำวัน)    จอมทอง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือ 

ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อ
อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์   (Smart card reader)  ด้วยหลักกำรและ
เหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมหนังสืออ ำเภอจอมทอง  ที่ ชม 0023.7/1768  ลงวันที่ 19 
มิถุนำยน 2562  เรื่อง  กำรจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีหน้ำที่อนุมัติ  อนุญำต  ออกใบอนุญำต  รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง  ปฏิบัติตำม
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษำยน 
2560 ข้อที่ 17 และแนวทำงปฏิบัติในกำรยกเลิกส ำเนำเอกสำร (ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนและส ำเนำบัตรประชำชน)  และโดยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอก ำกับ
ดูแลและก ำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดซื้ออุปกรณ์ อ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  ให้แล้วเสร็จภำยในมิถุนำยน 2562 นั้น 
เหตุผล  เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลจอมทอง  เป็นไปตำมค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษำยน 2560     
ข้อที่ 17  และแนวทำงปฏิบัติในกำรยกเลิกส ำเนำเอกสำร (ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและ
ส ำเนำบัตรประชำชน)  ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  จึงเห็นควรด ำเนินกำรจัดซื้ออุปกรณ์
อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนในกำร
อนุมัติ อนุญำต  ออกใบอนุญำต  รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง  ของเทศบำลต ำบล
จอมทอง  ดังนั้นจึงขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  จัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader)  ตำมรำยกำรดังนี้ 
 
 

/โอนลด... 
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โอนลด 
1.  เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนรักษำควำมสงบ
ภำยใน  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำง
สิ่งสำธำรณูปโภค  โครงกำรปรับปรุงศูนย์บริกำรประชำชนด้ำนกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  งบประมำณตั้งไว้ 373,000.-บำท   เนื่องจำกปริมำณงำน
โครงกำรดังกล่ำวได้ก ำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 
ประจ ำปี 2561และงำนป้องกันได้จัดท ำบันทึกยกเลิกโครงกำรดังกล่ำวแล้ว จึงขอ
อนุมัติโอนลด จ านวน 2,100.-บาท   
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
1. เทศบัญญัติงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 2562  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  
งำนบริหำรงำนทั่วไป  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้ออุปกรณ์
อ่ำนบั ตรแบบอเนกประสงค์  (Smart Card Reader)   จ ำนวน   3   เครื่อ ง   
งบประมำณ  2,100.- บำท คุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
- สำมำรถอ่ำนและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตำม
มำตรฐำน   ISO/IEC 7816 ได ้ 
- มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อยกว่ำ 4.8 MHz  
- สำมำรถใช้งำนผ่ำนช่องเชื่อมต่อ   (Interface) แบบ USB ได้  
- สำมำรถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ำขนำด 5 
Volts, 3   Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่ำงน้อย  
ซึ่งเป็นเกณฑ์รำคำกลำงและคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน
มีนำคม 2562 ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม 2562  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 27 “กำรโอนเงิน
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำ ให้ ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่   ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น”  ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำเทศบำลต ำบล
จอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป   ลงชื่อ นำยอุดม ค ำวัน นำยกเทศมนตรีต ำบล
จอมทอง  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ  เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยในญัตตินี้ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำลกระผมนำยจรัล กันธิยะ สมำชิกสภำเทศบำล  
(นำยจรัล  กันธิยะ) ขอเรียนถำม ดังนี้ ตำมหนังสืออ ำเภอจอมทอง  ที่ ชม 0023.7/1768  ลงวันที่ 

19 มิถุนำยน 2562  เรื่อง  กำรจัดซื้ออุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีหน้ำที่อนุมัติ  อนุญำต  ออกใบอนุญำต  รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง   ให้ยกเลิก
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตรประชำชนเฉพำะงำนที่มำติดต่องำนรำชกำรใช่
หรือไม่  

/ประธำน... 
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ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหำรชี้แจงในญัตตินี้ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ขออนุมัติมอบหมำยให้หัวหน้ำส ำนักปลัด     
(นำยอุดม  ค ำวัน)    เทศบำลชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
หัวหน้าส านักปลัด  เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ขอชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
(นำยพิชิต  ผ่องเกษร) ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษำยน 

2560 ให้ยกเลิกเอกสำรส ำเนำทะเบียนบ้ำนและส ำเนำบัตรประชำชน เพ่ืออ ำนวย
ควำมสะดวก ส ำหรับประชำชนที่มำติดต่อรำชกำร ให้ถือบัตรประชำชนขอรับบริกำร
โดยงำนทะเบียนได้เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนมกรำคม 2562  เป็นต้นมำ  อุปกรณ์
อ่ำนบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ ำนวน  3  เครื่อง ที่ขออนุมัติ
ต่อสภำเทศบำล  จะมอบให้กอง/ฝ่ำย ที่มีหน้ำที่อนุมัติ  อนุญำต  ออกใบอนุญำต  
รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง   เช่น  กองช่ำง  กองสำธำรณสุข  งำนพัฒนำชุมชน   

ประธานสภาฯ   ขอบคุณหัวหน้ำส ำนักปลัดที่ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมและเชิญสมำชิกสภำเทศบำล 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   อภิปรำย เมื่อไม่มีท่ำนใดอภิปรำย ขอมติทีป่ระชุม   
มติที่ประชุม   อนุมัติ   10 เสียง ไม่อนุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.4  ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ  (เงินอุดหนุน)   
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  ฉบับที่ 14            
พ.ศ. 2562   

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบล      
(นำยอุดม  ค ำวัน)    จอมทอง  ขอเสนอญัตติขอควำมเห็นชอบจ่ำยเงินตำมมำตรำ  67 ทวิ (เงินอุดหนุน)  

แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562   ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมมติผู้บริหำร  ครั้งที่ 11/2562  เมื่อวันที่ 26 กรกฎำคม  2562  มี
มติอนุมัติให้โอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562   แผนงำน
กำรศึกษำ  งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำงบบุคลำกร  เงินเดือน  
เงินเดือนพนักงำน  4,454,220 บำท มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว 2,828,248.-บำท  
งบประมำณคงเหลือ 1,625,972.-บำท ขอโอนลด  149,780.-บาท  เพื่อโอน
เพิ่ม  แผนงำนกำรศึกษำ   งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบอุดหนุน  
เงินอุดหนุนส่วนรำชกำร  อุดหนุนโรงเรียนศรีจอมทอง  ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุน
อำหำรกลำงวัน งบประมำณตั้งไว้ 6,340,000.-บำท  มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว 
4,538,380.-บำท  งบประมำณคงเหลือ  1,781,620.-บำท  ขออนุมัติโอนเพิ่ม
จ านวน 149,780.-บาท  รวมเป็นงบประมาณ  1,931,400.-บาท เนื่องจำก
โรงเรียนศรีจอมทองได้รำยงำนจ ำนวนนักเรียน   ปรำกฏว่ำจ ำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น
เป็นผลให้เทศบำลต ำบลจอมทองต้องอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนอำหำร 

/กลำงวัน... 
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กลำงวันโรงเรียนศรีจอมทองในงวดที่ 4 เป็นจ ำนวนเงิน 1,931,400. -บำท           
ซึ่งนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทองอนุมัติ  ให้อุดหนุนตำมโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้น 
อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ข้อ 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจตั้งงบประมำณให้
เงินอุดหนุนหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ไม่เกินอัตรำส่วนของรำยได้จริงใน
ปีงบประมำณที่ผ่ำนมำโดยไม่รวมเงินอุดหนุน   ที่รัฐจัดสรรให้(3)เทศบำลเมืองและ
เทศบำลต ำบลไม่เกินรอ้ยละสำม     
เหตุผล  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  14  
พ.ศ. 2562 มำตรำ 67  ทวิ  กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ 67 (8) (เงินอุดหนุน)  และ
กำรจ่ำยเงินเพ่ือกำรลงทุนเทศบำลจะกระท ำได้เมื่อได้รับควำมเห็นชอบสภำเทศบำล
และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอนุมัติแล้ว  ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอควำมเห็นชอบจ่ำยเงิน
ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  14  พ.ศ. 
2562 มำตรำ  67  ทวิ  กำรจ่ำยเงินตำมมำตรำ 67 (8) (เงินอุดหนุน)   ดังนี้ 
1. อุดหนุนโรงเรียนศรีจอมทอง  ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวัน จ ำนวน
เงิน  149,780.-บำท  ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติขอควำมเห็นชอบจ่ำยเงินตำมมำตรำ 
67 ทวิ (เงินอุดหนุน) แห่งพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่  14 พ.ศ. 2562   ต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบต่อไป  ลงชื่อ  นำยอุดม  ค ำวัน  นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติและเชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำย 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   เมื่อไม่มีท่ำนใดอภิปรำย ขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   อนุมัติ   10 เสียง ไม่อนุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.5  ญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ 
ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง      
(นำยอุดม  ค ำวัน)   ขอเสนอญัตติขอควำมเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์ส ำนักงำน โต๊ะ เก้ำอ้ี ตู้ เหล็ก        

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ   ด้วยเทศบำลต ำบลจอมทอง ได้รับงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำร
ขนำด 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น จ ำนวน 7,891,300.-
บำท (เจ็ดล้ำนแปดแสนเก้ำหมื่นหนึ่งพันสำมร้อยบำทถ้วน)   ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2562 ก่อสร้ำงเสร็จเมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน 2562  โดยใช้เป็นอำคำรเรียน และ
อำคำรปฏิบัติกำรส ำหรับจัดกำรศึกษำในโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำน
ข่วงเปำเหนือ)และยังขำดครุภัณฑ์ ทีใ่ช้ในกำรเรียนกำรสอนภำยในอำคำร เทศบำลฯ  
โดยโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) ได้รับบริจำค 

/ครุภัณฑ์….. 
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ครุภัณฑ์ 4 รำยกำร จำก แม่ชีนงลักษณ์  สุจีรพงศ์สิน คิดเป็นมูลค่ำ 409 ,600.-
บำท ดังต่อไปนี้ 
1. โต๊ะ เก้ำอ้ีนักเรียน มอก. ระดับขนำด 2  จ ำนวน  100  ตวั 

โต๊ะ ขนำด 40X60X54 เซนติเมตร 
เก้ำอ้ี ขนำด 35X30X56 เซนติเมตร 

2. โต๊ะ เก้ำอ้ีนักเรียน มอก. ระดับขนำด 4  จ ำนวน  250  ตวั 
โต๊ะ ขนำด 40X60X67 เซนติเมตร 
เก้ำอ้ี ขนำด 38X38X68.5 เซนติเมตร 

3. โต๊ะ เก้ำอ้ีครู  ระดับ 3 – 6 รุ่นใหม่  จ ำนวน  12  ตวั 
ขนำดโต๊ะ 150X80X75 เซนติเมตร 
ขนำดเก้ำอ้ี 58X56X84 เซนติเมตร 

4. ตู้เหล็ก มอก. 353-2532   จ ำนวน  12  หลัง 
ขนำดประมำณ 91.5X45.7X182.9 มิลลิเมตร 

เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนภำยในอำคำรเรียนโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชน
บ้ำนข่วงเปำเหนือ)   
เหตุผล 
1. พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560  
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังฯ ข้อ 4 (3) ก ำหนดให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐของ
ส่วนรำชกำรส่วนท้องถิ่น หมำยถึง นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกเทศมนตรี 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ซึ่งเป็นผู้อ ำนำจสูงสุดขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
เทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำมล ำดับ  ดังนั้น กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็น
กรรมสิทธิ์แก่อปท. หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ จึ งเป็น
อ ำนำจของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกำรรับเอำพัสดุที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์แก่ อปท.หรือให้
สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีท่ีมีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพันจะ
ส่งผลต่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณของอปท. ด้วย ซึ่งกำรพิจำรณำงบประมำณของอปท. 
เป็นอ ำนำจของสภำท้องถิ่น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องก ำหนดให้สภำท้องถิ่นมีอ ำนำจใน
กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในเรื่องดังกล่ำว 
3. หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
(กรมบัญชีกลำง) ที่ กค (กวจ.0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2561) 
เรื่อง ข้อหำรือแนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุ พ.ศ. 2560 
 

/ข้อหำรือ... 
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ข้อหำรือ ข้อที่ 1 กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้ำกำรกระท ำ
ดังกล่ำวมีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพันหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำ
พัสดุหรือสิทธินั้น ๆ  ได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำหน่วยงำนบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตำมระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่ำงไรก็ดีหลังจำกที่ได้รับ
พัสดุมำแล้วจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ. 2560 หมวด 9    “กำรบริหำรพัสดุ” ต่อไป 
กรณีข้อหำรือ 1 ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 มำตรำ 3 บัญญัติว่ำ “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัด
จ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุในกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อก ำหนดใดๆ ของหน่วยงำนของรัฐที่อยู่ภำยใต้บังคับแห่งพระรำชบัญญัตินี้ “ซึ่ง
ตำมพระรำชบัญญัติ ฯ มำตรำ 3 มีเจตนำรมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ
ส ำหรับกรณีอ่ืนที่มิได้เกี่ยวข้องกับกำรจัดชื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุก็ยังคงก ำเนิน
กำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปเมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ  กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้
เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวมีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพันหน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ  ได้ต่อเมื่อได้รับควำม
เห็นชอบจำกสภำหน่วยงำนบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น และเป็นไปตำมระเบียบอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง แต่อย่ำงไรก็ดีหลังจำกที่ได้รับพัสดุมำแล้วจะต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ พ.ศ.2560 หมวด 9           
“กำรบริหำรพัสดุ” ต่อไป 
 4. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2535 ข้อ 9 “ ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยกำร
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ
นั้น  ถ้ำกำรกระท ำดังกล่ำวมีเงื่อนไขหรือมีภำระติดพัน  หน่วยกำรบริหำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นจะรับเอำพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำ
หน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นนั้น    
กำรได้มำซึ่งพัสดุหรือบริกำรนอกเหนือจำกที่ระเบียบได้ก ำหนดไว้  และไม่มีระเบียบ
ของกระทรวงมหำดไทยหรือกฎหมำยก ำหนดไว้  เป็นกำรเฉพำะให้ถือปฏิบัติโดย
อนุโลมตำมวิธีกำรจัดหำลักษณะใดลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก ำหนดไว้ในหมวดนี้” 
ประกอบพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  
มำตรำ 4  “กำรจัดซื้อจัดจ้ำง”  หมำยควำมว่ำ  กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งพัสดุ
โดย กำรซื้อ จ้ำง  เช่ำ  แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตำมที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง  บทเฉพำะกำล มำตรำ 122   ให้ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
กำรพัสดุ พ.ศ. 2535 และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติ 
และ 

/ข้อก ำหนด.... 
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ข้อก ำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำน
ของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. 2535 หรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ ยังคงใช้บังคบได้ต่อไป
เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้จนกว่ำจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกำศในเรื่องนั้นๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ดังนั้นเพ่ือให้กำรรับมอบ
ครุภัณฑส์ ำนักงำน โต๊ะ เก้ำอ้ี ตู้เหล็ก  เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด   จึงเรียนมำเพ่ือ
เสนอญัตติให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป   นำย
อุดม  ค ำวัน  นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติและเชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำย 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)     
สมาชิกสภาเทศบาล  ตำมที่โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1  ได้รับบริจำค ครุภัณฑ์ 4 รำยกำร จำก แม่ชี    
(นำยจรัล  กันธิยะ)  นงลักษณ์  สุจีรพงศ์สิน คิดเป็นมูลค่ำ 409,600.-บำท ดังต่อไปนี้ 

1.  โต๊ะ เก้ำอ้ีนักเรียน มอก. ระดับขนำด 2  จ ำนวน  100  ตวั 
โต๊ะ ขนำด 40X60X54 เซนติเมตร 
เก้ำอ้ี ขนำด 35X30X56 เซนติเมตร 

2.  โต๊ะ เก้ำอ้ีนักเรียน มอก. ระดับขนำด 4  จ ำนวน  250  ตวั 
โต๊ะ ขนำด 40X60X67 เซนติเมตร 
เก้ำอ้ี ขนำด 38X38X68.5 เซนติเมตร 

3.  โต๊ะ เก้ำอ้ีครู  ระดับ 3 – 6 รุ่นใหม่  จ ำนวน  12  ตวั 
ขนำดโต๊ะ 150X80X75 เซนติเมตร 
ขนำดเก้ำอ้ี 58X56X84 เซนติเมตร 

4.  ตู้เหล็ก มอก. 353-2532   จ ำนวน  12  หลัง 
ขนำดประมำณ 91.5X45.7X182.9 มิลลิเมตร 

เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนภำยในอำคำรเรียน อยำกทรำบว่ำขณะนี้โรงเรียนเทศบำล
จอมทอง 1  (ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ)  เพียงพอหรือไม่ถ้ำไม่เพียงพอ อยำกให้จัดหำ
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนให้เพียงพอส ำหรับนักเรียน 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยในญัตตินี้   เชิญผู้บริหำรชี้แจงรำยละเอียด 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   เพ่ิมเติม 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบนั้นมีเพียงพอส ำหรับ 
(นำยอุดม  ค ำวัน)    อำคำรเรียน  และเทศบำลต ำบลจอมทองยังมีโครงกำรที่จะด ำเนินกำรปรับปรุง 

สภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียน อยู่หลำยโครงกำรเพื่อเพ่ิมบรรยำกำศในโรงเรียนและ
เพ่ิมคุณภำพชีวิตให้กับนักเรียนและยกระดับกำรศึกษำให้กับนักเรียน  

ประธานสภาฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติและเชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำย 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   เมื่อไม่มีท่ำนใดอภิปรำย ขอมติที่ประชุม   
มติที่ประชุม   อนุมัติ   10 เสียง ไม่อนุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

/ระเบียบ.... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

 - (ถ้ำมี) 
ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหำร  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรีฯ  ขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนท่ีเข้ำร่วมกำรประชุมในกำรพิจำรณำ 
(นำยอุดม  ค ำวัน)    ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2563  และพิจำรณำให้ควำม 

เห็นชอบในญัตติต่ำง ๆ  และขอแจ้งให้สมำชิกสภำเทศบำลทรำบเกี่ยวกับโครงกำรที่
เทศบำลได้ท ำโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกแผนพัฒนำจังหวัดซึ่งได้
ได้รับสนับสนุนงบประมำณ  จ ำนวน 2 โครงกำร  ดังนี้ 
1. โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัสติก์คอนกรีตถนนแม่กลำง บ้ำนหลวง หมู่ 3 ต ำบล
บ้ำนหลวง ถึงบ้ำนแม่กลำงป่ำปู หมู่ 1 ต ำบลดอยแก้ว อ ำเภอจอมทอง  จังหวัด
เชียงใหม่    งบประมำณ  1,600,000.-บำท 
2. โครงกำรก่อสร้ำงพนังดินรูปตัวยู ล ำเหมืองแมด บ้ำนรวมน้ ำใจข่วงเปำ หมู่ 11  
ต ำบลข่วงเปำ  งบประมำณ  2,400,000.-บำท 
ได้รับงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด   
1.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนแอสฟัสติก์ถนนหลักเมือง 
ขอควำมร่วมมือสมำชิกสภำเทศบำลประชำสัมพันธ์ให้กับประชำชนในชุมชนทรำบ
ด้วยเนื่องจำกจะเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำง  และเป็นโครงกำรที่กองช่ำงเทศบำลต ำบล
จอมทองเป็นผู้ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ   

เลิกการประชุม   เวลำ  13.45  น. 

            
                          จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

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

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

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

 

 


