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

                        16   กันยำยน  2562  

เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2  ประจ ำปี  2562 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง/สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

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

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

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบฯ  ที่ก ำหนดไว้  จึงขอส่งประกำศกำรเรียกประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลสมัยประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี  2562  ตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2562          
เป็นต้นไป  โดยมีก ำหนดสมัยประชุมไม่เกิน  30 วัน  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ    

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 

(นำยวัน   ศรีวิทะ) 
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 
 

   

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



 
 

 
 
 
 
 

ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
เรื่อง  กำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2  ประจ ำปี  2562 

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

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

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

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  16   กันยำยน  พ.ศ.  2562 

(ลงชื่อ) 

     (นำยวัน   ศรีวิทะ)   
              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
 เรื่อง  เชิญประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

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

ด้วย  สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จะท ำกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง        
สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1   ประจ ำปี  2562   ในวันที่   23  กันยำยน  2562  เวลำ 10.00 น.           
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำล   ชั้น  3  เทศบำลต ำบลจอมทอง   ดังนั้นสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จึงขอเชิญชวน
ประชำชนทั่วไป   เข้ำฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ตำมวัน  เวลำ  และสถำนที่ดังกล่ำว    

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

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  16  กันยำยน  พ.ศ.  2562 
 

(ลงชื่อ) 
  (นำยวัน    ศรีวิทะ)   

              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชม 52101/(ส) 06                ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 
                 ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 
 
                                                                  16  กันยำยน   2562  

 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจ ำปี  2562 
 

เรียน นำยธรรมนูญ  บูรณะ  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
 

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

3.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล   สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3            จ ำนวน   1 ชุด         
       ครั้งที่ 2  ประจ ำปี 2562  เมื่อวันที่  29  สิงหำคม 2562  

4.  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพื่อตั้งจ่ำย  จ ำนวน  1  ชุด         
     เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  (รถตู้) 
5.  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2562  จ ำนวน   1 ชุด             
     เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จัดซื้อระบบ 
     คลังข้อมูลหนังสือรำชกำรแบบดิจิตอลไฟล์ส ำหรับใช้งำนบริหำรและกำรให้บริกำรข้อมูล    

 

  เทศบำลต ำบลจอมทอง มีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด    
ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13  พ.ศ.  2552  โดยต้องได้รับกำร
เห็นชอบ/อนุมัติจำกสภำเทศบำล แต่เนื่องจำกอยู่นอกสมัยประชุมสมัยสำมัญ   จึงจ ำเป็นต้องขอเปิดประชุมสภำ 
สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2 ประจ ำปี  2562  ตั้งแต่วันที่  16  กันยำยน  2562 เป็นต้นไป  มีก ำหนดไม่เกิน 15  วัน  
ทั้งนี้  ตำมประกำศอ ำเภอจอมทอง เรื่อง ก ำหนดสมัยประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2562  ลงวันที่  
12 กันยำยน   2562  

บัดนี้  เห็นสมควรจัดให้มีกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2562   
เพ่ือให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในญัตติต่ำง ๆ   จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุม
สภำ  สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ ำปี  พ.ศ. 2562  ในวันที่ 23  กันยำยน  2562  เวลำ  10.00 น.  
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต 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 2  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562 
วันที่  23 กันยายน   พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น. 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
----------------------------------------- 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนสภำเทศบำลแจ้งต่อท่ีประชุมทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 
2562  เมื่อวันที่  29  สิงหำคม   2562   

ระเบียบวำระท่ี  3 กระทู้ถำม 
   - (ถ้ำมี) 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี -   

ระเบียบวำระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำย   

             เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  (รถตู้) 
5.2 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562   
 

ระเบียบวำระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ   
- (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
บันทึกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2   ครั้งที่  1  ประจ ำปี  2562  
วันที่   23  กันยำยน  2562  เวลำ  10.00  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.  ว่ำที่ร้อยตรีสุธี  สกุลทอง ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                     สุธี  สกุลทอง 
8.  นำงสำวชนิดำ  นันตำบุญ ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง                     ชนิดำ  นันตำบุญ 
9.  นำยบุญสืบ  ภักตรำ  ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข           บุญสืบ  ภักตรำ 
10.  นำงสำวเยำวเรศ กิตติลังกำร์ ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ             เยำเรศ กิตติลังกำร์ 
11.  นำยพิชิต    ผ่องเกษร ต ำแหน่ง    หัวหน้ำส ำนักปลัด                       พิชิต    ผ่องเกษร 
12.  นำงรัชนีวรรณ จินดำสถำน ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป           รชันีวรรณ จินดำสถำน 
13.  นำงปำริชำติ  บุญทอง ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรเงินกำรคลัง    ปำริชำติ  บุญทอง 
14.  นำยชัยอนันต์  ค ำแปง ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยวชิำกำรและแผนฯ       ชัยอนันต์ ค ำแปง 
15.  นำงอัมพวัน  สกุลทอง ต ำแหน่ง    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร       อัมพวัน  สกุลทอง  
16.  นำยสุพจน์   ชัยวุฒิ  ต ำแหน่ง    ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล                สุพจน์   ชัยวุฒ ิ

 
 

/เริ่มด ำเนินกำร.... 
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เริ่มการประชุม 
  เมื่อถึงเวลำ 10.30 น. เลขำนุกำรสภำฯ ได้เชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำห้องประชุม และนับองค์
ประชุมจำกบันทึกที่ลงชื่อของสมำชิกสภำ เมื่อครบแล้ว กล่ำวเชิญประธำนและสมำชิกเข้ำนั่งประจ ำที่  และเชิญ
ประธำนสภำ ฯ  กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  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 2  ประจ ำปี  2562  ตำมท่ีนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล
จอมทอง  สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2562  เพ่ือขอควำมเห็นชอบสภำ
เทศบำลในกำรพิจำรณำโอนและเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2562 กำรขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2562  และเรื่องอ่ืนๆ  นั้น   อ ำเภอจอมทองพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 
เทศบำลต ำบลจอมทอง มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่จะต้องเปิดกำรประชุมสมัย
วิสำมัญและเพ่ือประโยชน์ของเทศบำลต ำบลจอมทอง  นำยอ ำเภอจอมทองจึง
อำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4250/2561 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 
2561 เรื่อง มอบอ ำนำจให้อ ำเภอปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เชียงใหม่ ผนวก ช. ข้อ 10.6  ให้เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัย
วิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยำยน 2562 เป็นต้นไป 
มีก ำหนดไม่เกิน 15 วัน จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ประกำศ ณ วันที่ 10 
เดือน กันยำยน พ.ศ. 2562 นำยสุทิน จันทร์งำม  นำยอ ำเภอจอมทอง 

ประธานสภาฯ   - แจ้งเรื่องอ ำเภอจอมทองส่งร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   งบประมำณ พ.ศ. 2563  ตำมหนังสืออ ำเภอจอมทอง ที่ ชม 0023.7/3385   

ลงวันที่ 16 กันยำยน  2563  ดังนี้ ตำมที่ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
ได้เสนอร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ 2563       
โดยตั้งงบประมำณรำยรับไว้  จ ำนวน 116,841,000.-บำท และได้ตั้งประมำณ
กำรรำยจ่ำยไว้จ ำนวน 116,361,000.-บำท  แยกเป็น งบประมำณรำยจ่ำย
ทั่วไป  จ ำนวน 101,500,000.-บำท งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกำรกิจกำร
สถำน    ธนำนุบำล  จ ำนวน 13,509,000.-บำท  และงบประมำณรำยจ่ำย
เฉพำะกำรกิจกำรประปำ จ ำนวน 1,832,000.-บำท  ซึ่งเป็นกำรจัดท ำ
งบประมำณแบบเกินดุล  (รำยจ่ำยน้อยกว่ำรำยรับ)  เพ่ือให้นำยอ ำเภอจอมทอง
ได้พิจำรณำ นั้น  บัดนี้  นำยอ ำเภอจอมทอง ได้พิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประ
มำรรำยจ่ำยดังกล่ำวแล้ว  จึงอำศัยอ ำนำจตำมค ำสั่ งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 
4250/2561 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2561 เรื่อง มอบอ ำนำจให้อ ำเภอปฏิบัติ
รำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่  กรณีนำยอ ำเภอเพ่ือพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติ  ตำมมำตรำ 62 แห่ง พ.ร.บ. เทศบำล พ.ศ. 2496  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ลงนำมอนุมัติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.  
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2563  ของเทศบำลต ำบลจอมทองเรียบร้อยแล้ว   และได้ส่งร่ำงเทศบัญญัติ
ดังกล่ำวคืนมำเพ่ือให้นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทองได้ประกำศใช้เป็นเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และเมื่อได้ประกำศใช้
แล้วให้จัดส่งร่ำงเทศบัญญัติดังกล่ำวให้อ ำเภอจอมทอง ต่อไป 
- แจ้งหนังสืออ ำเภอจอมทอง  ที่ ชม 0023.7/3364  ลงวันที่ 12 กันยำยน  
2563   เรื่อง ยกเว้นกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ดังนี้  ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจำกกระทรวงมหำดไทยว่ำ  รัฐบำลมี
นโยบำยที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยก ำหนดมำตรกำร เช่น กำรใช้จ่ำยภำครัฐ
โดยเฉพำะงบลงทุนเศรษฐกิจฐำนรำก  ด้ำนกำรเกษตร  กำรท่องเที่ยว  กำร
ลงทุน และได้มอบหมำยให้กระทรวงมหำดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐในกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจ  กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน  และสำมำรถน ำเงิน
สะสมใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ได้อย่ำงคล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพ  เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย  จึงได้ก ำหนดแนว
ทำงกำรใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 5 ด้ำน  
ประกอบด้วย 1. ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 2. ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน  
3. ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  4. ด้ำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว  5. ด้ำนกำรศึกษำ  
และอำศัยอ ำเภอตำมควำมในข้อ 89/1  ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมปลัดกระทรวง
มหำดไทยโดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยอนุมัติยกเว้น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถน ำเงินสะสมไปใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงดังกล่ำวได้  โดยยกเว้นกำรกันเงินตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย
ว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน  และกำร
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
89 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำกันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็น
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มีสำธำรณภัย
เกิดขึ้นตำมควำมจ ำเป็นโดยค ำนึงถึงสถำนนะทำงกำรเงินกำรคลัง และต้องเสนอ
โครงกำรเพื่อใช้จ่ำยเงินสะสมต่อสภำท้องถิ่นภำยในวันที่ 31 ตุลำคม 2562   

ที่ประชุม   รับทรำบ    

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ    เชิญสมำชิกสภำพิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
 (นำยวัน  ศรีวิทะ)                     จอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี  2562 เมื่อวันที่  29   
                                           สิงหำคม  2562 และสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุม   
สมาชิกสภาเทศบาล    เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  กระผมนำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ 
(นำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ)   สมำชิกสภำเทศบำล  ขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลฯ  จากข้อความ 

รำยงำนกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 
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    ตำมมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1   
ประจ ำปี  2562  เมื่อวันที่  15  สิงหำคม  2562  ได้ก ำหนดให้มีกำรแปร
ญัตติเป็นเวลำ  4  วัน นับตั้งแต่วันที่  16 - 19 สิงหำคม  2562   ตั้งแต่เวลำ 
08.30 – 16.30 น.  ขอแก้ไขเป็น ได้ก าหนดให้มีการแปรญัตติเป็นเวลา  5  
วัน นับตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. 

ประธานสภาฯ   ขอผู้รับรอง 2 ท่ำน 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)          
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำงนงลักษณ์  นวพรภักดี) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง) 
ประธานสภาฯ   เชิญสมำชิกสภำพิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)                    จอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี  2562 เมื่อวันที่  29   
                                         สิงหำคม  2562 และสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุม   

และสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมอีกหรือไม่ จึงขอมต ิ
 ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุม 

มติที่ประชุม    รับรอง  10  เสียง  ไม่รับรอง  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   แจ้งสมำชิกสภำเทศบำลฯ ว่ำมีท่ำนใดประสงค์จะตั้งกระทู้ถำมท่ีประชุมสภำ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  หรือผู้บริหำรท้องถิ่นหรือไม่ หำกไม่มีขอด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำร 
    ประชุมต่อไป   
ที่ประชุม   รับทรำบ และไม่มีท่ำนใดตั้งกระทู้ถำม 

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

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  เพื่อตั้งจ่าย   
              เป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้) 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)   
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบล      
(นำยอุดม  ค ำวัน)   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2562  เพ่ือตั้งจ่ำย

เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  (จัดซื้อ     
รถโดยสำรขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล))  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  กองกำรศึกษำมีควำมประสงค์ในกำรด ำเนินโครงกำรจัดหำพำหนะเพ่ือ
ใช้จัดหำพำหนะส ำหรับใช้ในส่วนรำชกำรและด้ำนกำรศึกษำของเทศบำล  โดยจะ 



/จัดซื้อ.... 
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จัดซื้อรถโดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่ำ 
2,400 ซีซี จ ำนวน   1 คัน ยำนพำหนะดังกล่ำว ปรำกฏอยู่ในบัญชีครุภัณฑ์ 
และปรำกฏในโครงกำรในแผนพัฒนำเทศบำล 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 กำรพัฒนำกำรศึกษำ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬำและ
นันทนำกำร แผนงำนกำรศึกษำ    
เหตุผล  เนื่องจำกเทศบำลฯ  ไม่ได้ตั้งงบประมำณเพ่ือกำรดังกล่ำวไว้   ดังนั้นจึง
ผู้บริหำรจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  2562   เพื่อตั้งจ่ำย
เป็นรำยกำรใหม่ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้   

          โอนลด โอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1. แผนงาน 
    งาน  
    งบ  
    หมวด 
    ประเภท  

กำรศึกษำ 
บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
ด ำเนินงำน 
เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ 
เงินเดือนพนักงำน 
งบประมำณท่ีตั้งไว้  1,231,020 บำท 
มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  736,640  บำท 
งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 204,380 บำท  
ขอโอนลด  35,000  บาท 

1. แผนงาน 
    งาน  
    งบ  
    หมวด 
      

กำรศึกษำ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
งบลงทุน 
ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
จัดซื้อรถโดยสำร (ดีเซล) ขนำด 12 ที่นั่ง 
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 
หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 
กิโลวัตต์  
งบประมาณตั้งไว้  1,288,000-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืน และกรุผนัง
โดยรอบ แยกที่นั่ง 
2. เป็นรถโดยสำรหลังคำสูง 
3. มีพนักพิงสำมำรถปรับเอน นอนได้หลำย
ระดับ 
4. เป็นรำคำรวมเครื่องปรับอำกำศ ฟิล์มกรอง
แสง และพ่นกันสนิม 

2. แผนงาน    กำรศึกษำ 
    งาน         บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
    งบ           ด ำเนินงำน 
    หมวด       ค่ำใช้สอย 
    ประเภท    รำยจ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร  
                   งบประมำณท่ีตั้งไว้  10,000 บำท 
                   มีกำรโอนมำตั้งจ่ำยเพิ่ม 54,000 บำท 
                   มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว 36,000 บำท 
                   งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 10,000 บำท 
                   ขอโอนลด  10,000  บาท 

  



3. แผนงาน    กำรศึกษำ 
    งาน         บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
    งบ           ด ำเนินงำน 
    หมวด       ค่ำใช้สอย 
    ประเภท    รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ 
                   ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
                   โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ 
                   งบประมำณท่ีตั้งไว้  50,000 บำท 
                   มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  47,703   บำท 
                   งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 2,297 บำท 
                   ขอโอนลด  2,000  บาท 

  

4. แผนงาน    กำรศึกษำ 
    งาน         บริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
    งบ           ด ำเนินงำน 
    หมวด       ค่ำใช้สอย 
    ประเภท    รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ 
                   ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
                   โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำห้องสมุดเทศบำล  
                   งบประมำณท่ีตั้งไว้  5,000 บำท 
                   มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  -  บำท 
                   งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 5,000 บำท 
                   ขอโอนลด  5,000  บาท 

  

5. แผนงาน    กำรศึกษำ 
    งาน         ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษำ 
    งบ           ด ำเนินงำน 
    หมวด        เงินเดือนฝ่ำยประจ ำ 
    ประเภท     เงินเดือนพนักงำน  
                   งบประมำณท่ีตั้งไว้  4,454,220 บำท 
                     โอนลดหนี้ไปตั้งจ่ำยรำยกำรอ่ืน 149,780 บำท 
                   มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  3,168,283.54  บำท 
                      งบประมำณคงเหลอื ณ วนัที่ขอโอน 1,136,156.46 บำท 
                   ขอโอนลด  400,000 บาท 

  

6. แผนงาน    กำรศึกษำ 
    งาน         ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษำ 
    งบ           ด ำเนินงำน 
    หมวด       ค่ำใช้สอย 
    ประเภท    รำยจ่ำยเก่ียวเนือ่งกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ 
                   ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
                   โครงกำรร่วมประกวดทักษะทำงวชิำกำรกับ 
                   โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   งบประมำณที่ตัง้ไว้  50,000 บำท 
                   มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  -  บำท 
                      งบประมำณคงเหลือ ณ วนัที่โอน 50,000 บำท 
                   ขอโอนลด  50,000  บาท 

  



7. แผนงาน    กำรศึกษำ 
    งาน         ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษำ 
    งบ           ด ำเนินงำน 
    หมวด       ค่ำใช้สอย 
    ประเภท    รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ 
                   ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
                   โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำร 
                   สถำนศึกษำ 
                   งบประมำณท่ีตั้งไว้  3,214,265 บำท 
                   มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  3,075,010  บำท 
                      งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 139,255 บำท 
                   ขอโอนลด  139,000  บาท 

  

8. แผนงาน    กำรศึกษำ 
    งาน         ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษำ 
    งบ           ด ำเนินงำน 
    หมวด       ค่ำวัสดุ 
    ประเภท    วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ  
                   งบประมำณท่ีตั้งไว้  10,000 บำท 
                   มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  -  บำท 
                      งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 10,000 บำท 
                   ขอโอนลด  10,000  บาท 

  

9.   แผนงาน    กำรศึกษำ 
      งาน         ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษำ 
      งบ           ด ำเนินงำน 
      หมวด       ค่ำวัสดุ 
      ประเภท    ค่ำอำหำรเสริม (นม) 
                     งบประมำณที่ตั้งไว้  3,717,428 บำท 
                     มีกำรก่อหนี้ผูกพัน  699,613.48 บำท 
                     มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว 2,413,809.46  บำท 
                     งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 604,005.06 บำท 
                    ขอโอนลด  530,000  บาท 

  

10. แผนงาน    กำรศึกษำ 
      งาน         ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษำ 
      งบ           ด ำเนินงำน 
      หมวด       ค่ำวัสดุ 
      ประเภท    วัสดุก่อสร้ำง 
                     งบประมำณที่ตั้งไว้  15,000 บำท 
                     มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  -  บำท 
                        งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 15,000 บำท 
                     ขอโอนลด  15,000  บาท 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. แผนงาน    กำรศึกษำ 
      งาน         ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษำ 
      งบ           ด ำเนินงำน 
      หมวด       ค่ำวัสดุ 
      ประเภท    วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 
                     งบประมำณที่ตั้งไว้  5,000 บำท 
                     มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  -  บำท 
                        งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 5,000 บำท 
                    ขอโอนลด  5,000  บาท 

  

12. แผนงาน    กำรศึกษำ 
      งาน         ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษำ 
      งบ           ด ำเนินงำน 
      หมวด       ค่ำวัสดุ 
      ประเภท    วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
                     งบประมำณที่ตั้งไว้  30,000 บำท 
                      มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  54.50  บำท 
                         งบประมำณคงเหลือ ณ วันทีโ่อน 29,945.50 บำท 
                     ขอโอนลด  29,000  บาท 

  

13. แผนงาน    กำรศึกษำ 
      งาน         ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษำ 
      งบ           ด ำเนินงำน 
      หมวด       ค่ำวัสดุ 
      ประเภท    วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 
                     งบประมำณที่ตั้งไว้  10,000 บำท 
                      มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  -  บำท 
                         งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 10,000 บำท 
                     ขอโอนลด  10,000  บาท 

  

14. แผนงาน    กำรศึกษำ 
      งาน         ระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษำ 
      งบ           ด ำเนินงำน 
      หมวด       ค่ำวัสดุ 
      ประเภท    วัสดุกำรเกษตร 
                     งบประมำณที่ตั้งไว้  15,000 บำท 
                     มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  - บำท 
                        งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 15,000 บำท 
                    ขอโอนลด  15,000  บาท 

  



15. แผนงาน    กำรศึกษำ 
      งาน         ระดับก่อนวนัเรียนและประถมศึกษำ 
      งบ           ด ำเนนิงำน 
      หมวด       ค่ำวัสด ุ
      ประเภท    วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่
                     งบประมำณทีต่ั้งไว้  10,000 บำท 
                     มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  -  บำท 
                        งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 10,000 บำท 
                    ขอโอนลด  10,000  บาท 

  

16. แผนงาน    กำรศึกษำ 
      งาน         ระดับก่อนวนัเรียนและประถมศึกษำ 
      งบ           ด ำเนนิงำน 
      หมวด       ค่ำวัสด ุ
      ประเภท    วัสดุกีฬำ 
                     งบประมำณทีต่ั้งไว้  10,000 บำท 
                     มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  -  บำท 
                        งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 10,000 บำท 
                    ขอโอนลด  10,000  บาท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. แผนงาน    กำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร 
      งาน         ศำสนำและวฒันธรรมท้องถิ่น 
      งบ           ด ำเนนิงำน 
      หมวด       ค่ำใช้สอย 
      ประเภท    รำยจ่ำยเก่ียวเนื่องกับกำรปฏิบตัิรำชกำรที่ไม่ 
                     เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ โครงกำร 
                     ธรรมะพื้นบำ้นสัญจร 
                     งบประมำณทีต่ั้งไว้  5,000 บำท 
                     มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว    -   บำท 
                        งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 5,000 บำท 
                    ขอโอนลด  5,000  บาท 

  

18. แผนงาน    กำรศำสนำวฒันธรรมและนันทนำกำร 
      งาน         ศำสนำและวฒันธรรมท้องถิ่น 
      งบ           อุดหนุน 
      หมวด       เงินอุดหนุน 
      ประเภท    เงินอุดหนุนเอกชน 
                     งบประมำณทีต่ั้งไว้  590,000 บำท 
                     มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว  580,000  บำท 
                        งบประมำณคงเหลือ ณ วันที่โอน 10,000 บำท 
                        (เนื่องจำกชุมชนหมู่ 2 ต ำบลบำ้นหลวง ขอรับเงนิ        
                        อุดหนนุจำกโครงกำรยี่เปง็วัดพระธำตุ เพียง     
                        5,000 บำท และชุมชนหมู่ 5 ต ำบลข่วงเปำไมไ่ด ้
                        จัดท ำหนังสือขอรับกำรอุดหนนุ จำกที่อนุมัติตัง้ 
                        จำ่ยไว้  5,000 บำท) 
                    ขอโอนลด  8,000  บาท 

  

รวมโอนลด 18 รายการ จ านวน 1,288,000 บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 1 รายการ จ านวน 1,288,000.-บาท 
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ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ  27  
กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้
ลักษณะ  ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ให้เป็น
อ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น  ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำ
เทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป  ลงชื่อ  นำยอุดม ค ำวัน 
นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง  

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทองที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำล 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) อภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตติ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เรียน ประธำนสภำเทศบำล กระผมนำยจรัล  กันธิยะ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
(นำยจรัล  กันธิยะ)  จอมทอง  จำกญัตติที่เสนอมำกองกำรศึกษำมีควำมประสงค์ในกำรด ำเนิน 

โครงกำรจัดหำพำหนะเพ่ือใช้จัดหำพำหนะส ำหรับใช้ในส่วนรำชกำรและด้ำน
กำรศึกษำของเทศบำล  โดยจะจัดซื้อรถโดยสำร ขนำด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมำตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซีซี จ ำนวน   1 คัน  เห็นด้วยกับกำร
จัดซื้อรถตู้ดังกล่ำวเนื่องจำกกิจกรรมทำงกำรศึกษำ  กำรแข่งขันทักษะวิชำกำร  
ทั้งระดับประถมและระดับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  โรงเรียนเทศบำลต ำบลจอมทอง 
1  จะต้องส่งนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมและกำรกำรเดินทำงมีควำมจ ำเป็นต้องใช้
รถตู้ในกำรเดินทำงประกอบกับรถตู้ของเทศบำลต ำบลจอมทองนั้นจัดซื้อมำนำน
แล้ว   และขอสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
1. งบประมำณท่ีใช้ในกำรโอนลดมำนั้น  บำงรำยกำรยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
2. ผู้บริหำรมีแนวทำงกำรบริหำรกำรใช้รถอย่ำงไร   

นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ขออนุญำตให้รองนำยกเทศมนตรี
(นำยอุดม  ค ำวัน)    นำยพิรุณ   รักรำษฎร์ ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม      
รองนายกเทศมนตรีฯ  เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ขออนุญำตชี้แจงรำยละเอียด ดังนี้ 
(นำยพิรุณ  รักรำษฎร์)  1.  งบประมำณท่ีน ำมำโอนลดบำงรำยกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร  คำดว่ำใน 

ปีงบประมำณ 2562  ยังไม่ด ำเนินกำร  และบำงรำยกำรที่ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว
และมีงบประมำณคงเหลือ  ก็โอนเงินเหลือจ่ำยมำตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ในกำร
จัดซื้อรถตู ้
2.ส ำหรับกำรบริหำรกำรใช้รถตู้นั้น  ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของเจ้ำของ
หน่วยงำนที่จัดซื้อ  ในส่วนของกำรขอใช้รถนั้น   นำยกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญำต
กำรขอใช้รถ  

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทองที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำล 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) อภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตติเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม   
ที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.2  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562   
ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบล      
(นำยอุดม  ค ำวัน)    ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2562   

/หลักกำร... 
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ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน  
กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 หมวด 5 ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์   
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน
นั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี   หำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ด ำเนินก่อหนี้ผูกพันตำมเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้  ขออนุมัติขยำยเวลำเบิกจ่ำยได้
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่น หรือกรณีมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำยกำรดังกล่ำวที่ท ำให้ลักษณะ  ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
สถำนที่ก่อสร้ำงให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินได้       
ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภำท้องถิ่นแล้วแต่กรณี”  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลำกำรกัน
เงินและขยำยเวลำกำรเบิกจ่ำยเงินแล้ว  หำกไม่ได้ด ำเนินกำรหรือมีเงินเหลือจ่ำย
จำกเงินดังกล่ำว  ให้เงินจ ำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
เหตุผล  ด้วยกองช่ำง  เทศบำลต ำบลจอมทอง  ได้รับแจ้งจำกงำนพัสดุ  กองคลัง 
ว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมระเบียบพัสดุ  ในกำรก่อหนี้ผูกพัน  เงินงบประมำณ 
1,543,800.-บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนสี่หมื่นสำมพันแปดร้อยบำทถ้วน)  เพ่ือตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
2562  ซ่ึงไม่สำมำรถก่อนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ  ตำมรำยกำรดังนี้ 

    โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 
1.  แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำและถนน  งบลงทุน  ค่ำที่ดินและ

สิ่งก่อสร้ำง  โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู ล ำเหมืองแมด  หมู่ที่ 11 
ต ำบลข่วงเปำ  งบประมำณตั้งไว้  857,000.-บำท (แปดแสนห้ำหมื่นเจ็ด
พันบำทถ้วน) 

2. แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนไฟฟ้ำและถนน  งบลงทุน  ค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง  โครงกำรเสริมผิวทำงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนป่ำปู  หมู่ที่ 1 
ต ำบลดอยแก้ว  งบประมำณตั้งไว้  686,800.-บำท (หกแสนแปดหมื่นหก
พันแปดร้อยบำทถ้วน) 
ดังนั้นผู้บริหำรจึงขออนุมัติกันเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
2562  ลงชื่อ นำยอุดม ค ำวัน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง  

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ
(นำยวัน  ศรีวิทะ) เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม   
ที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหำร  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
รองนายกเทศมนตรี  ขอมอบหมำยงำนที่อ ำเภอจอมทองขอรับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
(นำยพิรุณ  รักรำษฎร์) คัดกรองมะเร็งเต้ำนมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้ำนมเคลื่อนที่ฯ  ดังนี้ 
 

/1. รถบรรทุก.... 
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1. รถบรรทุกน้ ำ (รถดับเพลิง) พร้อมเจ้ำหน้ำที่และจิตอำสำ ท ำควำมสะอำด
หอประชุมอ ำเภอจอมทอง  ในวันจันทร์ที่ 23 กันยำยน 2562  มอบหมำย
งำนป้องกัน 

2. รถกระเช้ำ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ และจิตอำสำ ตัดกิ่งไม้บริเวณโดยรอบที่ว่ำกำร
อ ำเภอจอมทอง วันจันทร์ที่ 23 กันยำยน  2562  มอบกองสำธำรณสุข
และกองช่ำง 

3. รถบรรทุกและรถขนขยะ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ และจิตอำสำ เก็บกิ่งไม้ใบไม้ที่ติด 
และขยะ  ในวันจันทร์ที่ 23 กันยำยน 2562   มอบกองสำธำรณสุขและ
กองช่ำง 

4. รถบรรทุกพร้อมเจ้ำหน้ำที่และจิตอำสำ  ขนเต็นท์ และเก้ำอ้ี จ ำนวน 13 
หลัง  ที่วัดดอยแก้วมำตั้งที่สถำนที่จัดงำน ลำนที่วำกำรอ ำเภอจอมทอง 
(พร้อมตั้งเต็นท์และเก็บส่งคืนหลังงำนเสร็จ)  วันพุธที่ 25 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 
26 กันยำยน 2562  มอบกองสำธำรณสุขและกองช่ำง 

5. รถบรรทุก พร้อมเจ้ำหน้ำที่ และจิตอำสำ โต๊ะพับขำว จ ำนวน 10 ตัว และ
ชุดโซฟำ จ ำนวน 1 ชุด ของเทศบำลต ำบลจอมทอง มำที่หอประชุมอ ำเภอ
และเก็บส่งคืนหลังเสร็จงำน วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยำยน 2562 มอบกอง
สำธำรณสุข 

6. รถสูบสิ่งปฏิกูล ในวันพุธที่ 25 กันยำยน 2561  มอบกองสำธำรณสุข 
7. รถประชำสัมพันธ์ เพ่ือใช้ประชำสัมพันธ์ในวันงำน วันศุกร์ที่ 27 กันยำยน 

2562  มอบนำยสมบัติ  เรือนฟ้ำงำม 
รองนายกเทศมนตรี  อ ำเภอจอมทองเชิญเข้ำร่วมโครงกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์  
(นำยอินตำ  นันต๊ะพรม)  เต้ำนมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกำส ในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธี 

บรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562  ในวันศุกร์ที่ 27 กันยำยน 2562 เวลำ 
08.00 น.  ณ หอประชุมประชำชน ที่ว่ำกำรอ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   
กำรแต่งกำยดังนี ้
ข้ำรำชกำร               เครื่องแบบพิธีกำรชุดปกติขำว 
เจ้ำหน้ำที่                ชุดสุภำพ เสื้อที่เหลือง ประดับสัญลักษณ์พระรำชพิธีบรม 
                            รำชำภิเษก   (ถ้ำมี)   
                            สุภำพสตรีสวมกระโปรง หรือเครื่องแบบปฏิบัติกำร 
เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร     เครื่องแบบปฏิบัติกำร 
จิตอำสำพระรำชทำน  ชุดจิตอำสำพระรำชทำน 
ประชำชน                ชุดสุภำพ เสื้อสีเหลือง ประดับสัญลักษณ์พระรำชพิธีบรม 
                            รำชำภิเษก (ถ้ำมี) 

นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  
(นำยอุดม  ค ำวัน)    ขอบคุณทุกท่ำนที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ   

ในวันที่ 14 – 15 กันยำยน 2562  และขอบคุณทุกท่ำนที่ร่วมงำนมุทิตำจิต
หลวงปู่  ในระหว่ำงวันที่ 18-21 กันยำยน 2562 

 
เลิกการประชุม   เวลำ  12.30  น.  

         /จดบันทึก... 
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                          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 
 


