
 
 

 

 

 

 

 

 

 
    ประกาศสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

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

ด้วย  สภาเทศบาลต าบลจอมทอง  จะท าการเปิ ดการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง        
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2562 ในวันที่ 30 กันยายน  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาล   ชั้น  3  เทศบาลต าบลจอมทอง   ดังนั้นสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป   
เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว    

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

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน  พ.ศ.  2562 
 

(ลงชื่อ) 
  (นายวัน    ศรีวิทะ)   

              ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ชม 52101/(ส) 17          ส านักงานเทศบาลต าบลจอมทอง 
            ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 

                                                                  24  กันยายน   2562  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562 
 

เรียน นายธรรมนูญ  บูรณะ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  ระเบียบวาระการประชุม            จ านวน  1 ฉบับ 
2.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2           จ านวน  1 ชดุ         

       ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2562  เมื่อวันที่  23 กันยายน  2562 
  3.  ญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมจ านวนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการ        จ านวน  1 ชุด         

     สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters การจัดการขยะมูลฝอย) ตาม   
     โครงการจัดการขยะปราศจากมลพิษ ผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน (ขนาด 1 เมกะวัตต์)  
4.  ญัตติขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย          จ านวน  1 ชุด         
     ประจ าปีงบประมาณ  2561    
5.  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562    จ านวน  1 ชุด             

 

  เทศบาลต าบลจอมทอง มีหน้าที่ในการบริหารราชการเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด     
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.  2552   โดยต้องได้รับการ
เห็นชอบ/อนุมัติจากสภาเทศบาล   แต่เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสมัยสามัญ   จึงจ าเป็นต้องขอเปิดประชุมสภา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี  2562  ตั้งแต่วันที่  16  กันยายน  2562 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  
ทั้งนี้  ตามประกาศอ าเภอจอมทอง เรื่อง ก าหนดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ลงวันที่  
12 กันยายน   2562  

บัดนี้  เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี   
2562  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลจอมทอง  พิจารณาให้ความเห็นชอบในญัตติต่างๆ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วม
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562  ในวันที่  30 กันยายน  2562 เวลา 10.00 
น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   และเข้าร่วมประชุมตามวัน   เวลา  ดังกล่าวต่อไป 

             ขอแสดงความนับถือ 
 

 
              

   (นายวัน   ศรีวิทะ) 
                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

ส านักปลัดเทศบาล 
งานกิจการสภาเทศบาล 
โทร. 0-5334-1892   ตอ่  22 
โทรสาร  0-5334-2273 

 



 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2562 
วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาลแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2562  เมื่อวันที่  23  กันยายน    2562   

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
   - (ถ้ามี) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี -   

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมจ านวนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters การจัดการขยะมูลฝอย) ตามโครงการจัดการขยะ
ปราศจากมลพิษ ผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน (ขนาด 1 เมกะวัตต์) 
5.2  ญัตติขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  
งบประมาณ  2561  (โครงการปรับปรุงห้องประชุมและห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
จอมทอง) 
5.3  ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562    (จัดซื้อรถ
โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)) 

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ   
- (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2562  
วันที่   30  กันยายน  2562  เวลา  10.00  น. 

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

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

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

11. นายชาญ    วงค์พรม   ต าแหน่ง    สมาชิกสภาเทศบาล                      ชาญ    วงค์พรม   
 

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

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

 5.  นายธรรมนูญ  บูรณะ  ต าแหน่ง    เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ        ธรรมนูญ  บูรณะ 
6.  นางสาวจันทิมาพร  ทองนาค ต าแหน่ง   ปลัดเทศบาลต าบลจอมทอง        จันทิมาพร  ทองนาค 

 7.  ว่าที่ร้อยตรีสุธี  สกุลทอง ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่าง                     สุธี  สกุลทอง 
8.  นางสาวชนิดา  นันตาบุญ ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายปกครอง                     ชนิดา  นันตาบุญ 
9.  นายบุญสืบ  ภักตรา  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข           บุญสืบ  ภักตรา 
10.  นายพิชิต    ผ่องเกษร ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัด                       พิชิต    ผ่องเกษร 
11.  นางรัชนีวรรณ จินดาสถาน ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป           รชันีวรรณ จินดาสถาน 
12.  นางปาริชาติ  บุญทอง ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินการคลัง    ปาริชาติ  บุญทอง 
13.  นายชัยอนันต์  ค าแปง ต าแหน่ง    หัวหน้าฝ่ายวชิาการและแผนฯ       ชัยอนันต์ ค าแปง 
14.  นางอัมพวัน  สกุลทอง ต าแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ       อัมพวัน  สกุลทอง  
15.  นายสุพจน์   ชัยวุฒิ  ต าแหน่ง    ผู้จัดการสถานธนานุบาล                สุพจน์   ชัยวุฒ ิ

 
 

/เริ่มด าเนินการ.... 

 

 



-2- 
เริ่มการประชุม 
  เมื่อถึงเวลา 10.30 น. เลขานุการสภาฯ ได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเข้าห้องประชุม และนับองค์
ประชุมจากบันทึกที่ลงชื่อของสมาชิกสภา เมื่อครบแล้ว กล่าวเชิญประธานและสมาชิกเข้านั่งประจ าที่  และเชิญ
ประธานสภา ฯ  กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่  2 ประจ าปี   
2562   ประธานสภาด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   เรื่องท่ี  1  เรื่องแจ้งการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ เทศบาลต าบลจอมทอง   
(นายวัน  ศรีวิทะ)   เริ่มเดือน ตุลาคม  2562 

เรื่องที่  2  วันนี้ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  เข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับผู้บริหาร  สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล  
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลจอมทอง  โดย
เทศบาลจะด าเนิน  การอบรมพนักงานเทศบาลฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ใน
วันที่ 14-15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมพรหมมงคล  สถานที่
ราชการเทศบาลต าบลจอมทอง  เวลา  13.00-16.30  น. 

ที่ประชุม   รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
 (นายวัน  ศรีวิทะ)                   จอมทอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที ่1 ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่  23   
                                          กันยายน  2562 และสอบถามสมาชิกว่าท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม   
สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ดิฉันนางนงลักษณ์  นวพรภักดี 
(นางนงลักษณ์  นวพรภักดี) สมาชิกสภาเทศบาล  ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ  หน้าที่ 10   

ตรงข้อความที่รองนายกเทศมนตรีฯ(นายพิรุณ  รักราษฎร์) ชี้แจงรายละเอียด 
ดังนี้   2. ส าหรับการบริหารการใช้รถตู้นั้น  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของ
หน่วยงานที่จัดซื้อ  ในส่วนของการขอใช้รถนั้น   นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาต
การขอใช้รถ  ขอแก้ไขเป็น ส าหรับการบริหารการใช้รถตู้นั้น ขอมอบหมายการ
ดูแลรถ  ดังนี้  กองสาธารณสุข  ดูแล รถสูบส้วม รถขยะ  รถกู้ชีพ  กองช่าง ดูแล 
รถขาว  กองคลัง ไม่มีรถ  ส านักปลัด ดูแล รถดับเพลิง  รถน้ า  รถยนต์ส่วนกลาง  
และส าหรับรถตู้ที่ด าเนินการจัดซื้อในครั้งนี้ให้อยู่ในความดูแลของส านักปลัด     
ในส่วนของการขอใช้รถนั้น  นายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาตการขอใช้รถ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญปลัดเทศบาลต าบลจอมทอง  ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
 (นายวัน  ศรีวิทะ)                     
ปลัดเทศบาล   ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการขอใช้รถให้เป็นไปตาม
(นางสาวจันทิมาพร ทองนาค) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   โดยตามระเบียบแล้วนายกเทศมนตรีเป็นผู้อนุญาต
การใช้รถ 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณปลัดเทศบาลฯ  จึขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
(นายวัน  ศรีวิทะ)          
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นายพงษ์จันทร์  กรัญญา) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นางเกศนี วิชัยชาติ) 

        /ประธาน.... 
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ประธานสภาฯ   เชิญสมาชิกสภาพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
(นายวัน  ศรีวิทะ)                    จอมทอง สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที ่1 ประจ าปี  2562 เมื่อวันที่  23   
                                         กันยายน  2562 และสอบถามสมาชิกว่าท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม   

และสอบถามสมาชิกว่าท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ จึงขอมต ิ
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม    รับรอง  10  เสียง  ไม่รับรอง  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   แจ้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ ว่ามีท่านใดประสงค์จะตั้งกระทู้ถามท่ีประชุมสภา 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  หรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือไม่ หากไม่มีขอด าเนินการตามระเบียบวาระการ 
    ประชุมต่อไป   
ที่ประชุม   รับทราบ และไม่มีท่านใดตั้งกระทู้ถาม 

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

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มจ านวนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters การจัดการขยะมูลฝอย) 
ตามโครงการจัดการขยะปราศจากมลพิษ ผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน (ขนาด 1    
เมกะวัตต์) 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
(นายวัน ศรีวิทะ)   
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง      
(นายอุดม  ค าวัน)    ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มจ านวนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการ 

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters การจัดการขยะมูลฝอย) 
ตามโครงการจัดการขยะปราศจากมลพิษ ผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน (ขนาด 1 เมกะ
วัตต์) ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตามที่สภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ได้มติเห็นชอบในการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือส่งขยะมาก าจัดตามโครงการบริหารจัดการขยะปราศจาก
มลพิษเพ่ือผลิตพลังไฟฟ้าของชุมชน (ขนาด 1 เมกกะวัตต์)  กับเทศบาลต าบล
บ้านหลวง  ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2561  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561   และเทศบาลต าบลจอมทองได้ท า
บันทึกข้อตกลงการท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Clusters การ 
จัดการขยะมูลฝอย) โครงการจัดการขยะปราศจากมลพิษ ผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน  

/(ขนาด 1 ....... 
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(ขนาด 1 เมกะวัตต์)   เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน 2562  ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม
ประกอบด้วย 
1.  เทศบาลต าบลบ้านหลวง 2.  เทศบาลต าบลจอมทอง 
3.  เทศบาลต าบลสบเตี๊ยะ 4.  องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 
เหตุผล  เทศบาลต าบลบ้านหลวง  แจ้งว่า เทศบาลต าบลดอยแก้ว  อ าเภอ
จอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  แจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกลุ่มพื้นที่ในการ
จัดการมูลฝอย (Clusters การจัดการขยะมูลฝอย) ตามโครงการจัดการขยะ
ปราศจากมลพิษ ผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน (ขนาด 1 เมกะวัตต์)   อาศัยอ านาจ
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๒ การท าความตกลงร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้  หากเป็นพ้ืนที่
ติดต่อกัน และประชาชนในพ้ืนที่นั้นได้รับประโยชน์จากการจัดท าบริการ
สาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๒) เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกว่าศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จะด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือเกิดประโยชน์ แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ในการจัดท า
บันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกัน โดยจัดท าบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และน าเสนอสภาท้องถิ่นของแต่ละ
แห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งส าเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้ก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย  ดังนั้นเพ่ือให้การจัดท าบันทึกข้อตกลงท าความ
ตกลงในการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters การ
จัดการขยะมูลฝอย) ตามโครงการจัดการขยะปราศจากมลพิษ ผลิตพลังไฟฟ้า
ชุมชน (ขนาด 1 เมกะวัตต์)  เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด   ดังนั้น ผู้บริหารจึง
ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบเพ่ิมจ านวนการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clusters การจัดการขยะมูลฝอย) 
โครงการจัดการขยะปราศจากมลพิษ ผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน (ขนาด 1 เมกะวัตต์)   
จึงเรียนมาเพ่ือเสนอญัตติให้สภาเทศบาลต าบลจอมทอง  พิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป  ลงชื่อ นายอุดม ค าวัน นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง  

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณนายกเทศมนตรีต าบลจอมทองที่เสนอญัตติ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
(นายวัน  ศรีวิทะ) อภิปรายเพ่ิมเติมในญัตติ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เรียน ประธานสภาเทศบาล กระผมนายจรัล  กันธิยะ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
(นายจรัล  กันธิยะ)  จอมทอง  ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ดังนี้  ตามโครงการจัดการขยะ 

 
/ปราศจาก... 
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ปราศจากมลพิษ ผลิตพลังไฟฟ้าชุมชน (ขนาด 1 เมกะวัตต์)   ตอนนี้เทศบาล
ต าบลบ้านหลวงด าเนินการอยู่ในขั้นตอนใด 

นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้  ได้รับการประ
(นายอุดม  ค าวัน)    สานจากบริษัทเจ้าของโครงการที่จะเป็นผู้มาลงทุนว่าขณะนี้ติดปัญหาในเรื่องการ 

ขอใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้  และในการเสนอญัตติเข้าที่ประชุมในครั้งนี้เพ่ือให้ครบ
กระบวนการด าเนินการการรวมกลุ่ม  ส่วนเรื่องการจะด าเนินการต่อไปอย่างไร
นั้นเมื่อทราบความชัดเจนแล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบอีกครั้งหนึ่ง  

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณนายกเทศมนตรีต าบลจอมทองที่เสนอญัตติ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
(นายวัน  ศรีวิทะ) อภิปรายเพ่ิมเติมในญัตติเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุม   
ที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.2  ญัตติขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  2561   

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
(นายวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง      
(นายอุดม  ค าวัน)   ขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ  2561  ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 หลักการ  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 

ครั้งที่ 3 ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561  มีมติเห็นชอบให้โอน
ลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงห้องประชุมและห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  
งบประมาณตั้งไว้ 443,000.-บาท  และอนุมัติให้กันเงิน ตามมติที่ประชุมสภา
เทศบาลต าบลจอมทอง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ. 2561  
เมื่อในวันที่ 27 กันยายน 2561   และสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  มีมติอนุมัติ
ให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561  ในการประชุมสภา
เทศบาลต าบลจอมทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562  เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  แล้วนั้น 
เหตุผล  เนื่องจากในปีงบประมาณ  2562  คาดว่าไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้
โครงการปรับปรุงห้องประชุมและห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง ได้ทัน
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2562  ดังนั้นผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง  ขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2561  
โครงการปรับปรุงห้องประชุมและห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  
งบประมาณตั้งไว้จ านวน  443,000.-บาท  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 หมวด 5  ข้อ 59  ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี  

/หากองค์....   
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หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขใน
วรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ งปีต่อสภาท้องถิ่น  
หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ 
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณ ี กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  
หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็น
เงินสะสม  ดังนั้น   ผู้บริหารเทศบาลจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล
จอมทอง  พิจารณาอนุมัติต่อไป   ลงชื่อ นายอุดม ค าวัน นายกเทศมนตรีต าบล
จอมทอง  

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหารที่เสนอญัตติ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตต ิ
(นายวัน  ศรีวิทะ)   
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายพงษ์จันทร์  กรัญญา  สมาชิกสภา
เทศบาล 
(นายพงษ์จันทร์ กรัญญา)  ขอเรียนสอบถามเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงห้องประชุมและห้องประชุมสภา 

เทศบาล  เป็นโครงการที่ขอโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่           
ในปีงบประมาณ 2562  และในปีงบประมาณ 2562  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ   ซึ่งในปี 2562 ยังไม่สามารถด าเนินการได้  
เพราะอะไร 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตต ิ เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
(นายวัน  ศรีวิทะ) รายละเอียดเพิ่มเติม 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่าง      
(นายอุดม  ค าวัน)   ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
ผู้อ านวยการกองช่าง  เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขออนุญาตชี้แจง
(ว่าที่ร้อยตรีสุธี  สกุลทอง)  รายละเอียดเพิ่มเติม  ดังนี้  โครงการปรับปรุงห้องประชุมและห้องประชุมสภา 

เทศบาล  เป็นงบประมาณของส านักปลัด  ซึ่งได้ขออนุมัติโอนลดงบประมาณเพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายใหม่  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  สมัยสามัญ  
สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  และได้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจง ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 21  พฤษภาคม 2562  ซึ่ง
โครงการดังกล่าวฯ  เป็นโครงการที่เน้นงานบิ้วอินและเป็นงานกรุไม้เป็นส่วนใหญ่ 
ต้องอาศัยช่างที่มีความเชี่ยวชาญและความช านาญเรื่องงานไม้  ท าให้ใน
ปีงบประมาณ 2562 ยังไม่สามารถด าเนินการหาผู้รับจ้างได้    ขณะหาผู้รับจ้าง
ได้แล้วคาดว่าน่าจะด าเนินการได้ตามโครงการฯ   

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้อ านวยการกองช่างที่ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม เชิญสมาชิกสภา 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  เทศบาลอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตติ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

 5.3 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562    
(จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)) 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหารเสนอญัตติ 
(นายวัน ศรีวิทะ)      

/นายกเทศ.... 
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นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหารเทศบาลต าบลจอมทอง      
(นายอุดม  ค าวัน)   ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2562    

ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562  มีมติเห็นชอบให้โอน
ลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562   เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงาน
การศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ค่ าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 90 กิโลวัตต์  งบประมาณตั้งไว้  1,288,000-บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืน และกรุผนังโดยรอบ แยกท่ีนั่ง 
2. เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 
3. มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ 
4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง และพ่นกันสนิม 
เหตุผล  เนื่องจากในปีงบประมาณ  2562  คาดว่าไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ  2562  ดังนั้นผู้บริหารเทศบาลต าบล
จอมทอง   ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2562 
แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  ค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 
ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์  งบประมาณตั้งไว้  1,288,000-บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ .  
2547 หมวด 5  ข้อ 59  ในกรณีที่มี รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกล่าวที่ท าให้  ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีก
หนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว  หากไม่ได้ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม  ดังนั้น   ผู้บริหารเทศบาลจึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  พิจารณาอนุมัติต่อไป  ลงชื่อ นายอุดม ค า
วัน นายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง  

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหารที่เสนอญัตติ เชิญสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตต ิ
(นายวัน  ศรีวิทะ)  
 

/สมาชิก...  
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สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานสภาเทศบาล กระผมนายจรัล  กันธิยะ  สมาชิกสภาเทศบาล 
(นายจรัล  กันธิยะ)  ขอเรียนสอบถามเพ่ิมเติมโครงการปรับปรุงห้องประชุมและห้องประชุมสภา 

การจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์  งบประมาณตั้งไว้  
1,288,000-บาท  ถือว่าเป็นโครงการที่ดี  อยากสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม
ดังนี้  ในปัจจุบันทราบว่ามีรถรุ่นใหม่ที่ออกมาจะมีปริมาตรกระบอกสูบที่มากกว่า 
2,400 ซีซี  และก าลังเครื่องยนต์มีความแรงดีกว่า  มี 12-14 ที่นั่ง  เครื่องยนต์
อยู่ด้านหลัง  และงบประมาณจะสูงกว่าที่เราก าหนดไว้ประมาณหนึ่งแสนกว่า
บาท  ถ้าหากว่าเราจะเพ่ิมจ านวนงบประมาณเพ่ือให้ได้รถที่ดีกว่านั้นจะท าได้
หรือไม ่

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลอภิปรายเพ่ิมเติมในญัตต ิ เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
(นายวัน  ศรีวิทะ) รายละเอียดเพิ่มเติม 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  ขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลชี้แจง  
(นายอุดม  ค าวัน)   รายละเอียดเพิ่มเติม 
ปลัดเทศบาล   เรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ในญัตตินี้เป็นเรื่อง
(นางสาวจันทิมาพร ทองนาค) ขออนุมัติกันเงิน ไม่สามารถด าเนินการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมอะไรได้   

ส าหรับการก าหนดคุณลักษณะและราคาเป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์    
ส าหรับการด าเนินการจัดชื้อได้ก าหนดคุณลักษณะไว้ที่ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์  สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อที่สูงกว่าได้  แต่จ านวน 12 ที่นั่งนั้นต้องเป็นไปตามที่ก าหนด
เพราะว่าไม่มีค าว่าไม่น้อยกว่า 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณปลัดเทศบาลที่ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญสมาชิกสภาเทศบาล 
(นายวัน  ศรีวิทะ)  อภิปรายเพ่ิมเติมในญัตต ิเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหาร  
(นายวัน  ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรี   1. เชิญประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  
(นายอุดม  ค าวัน)    เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ เพ่ิมเติม ในวันที่ 30  

กันยายน 2562   
2.  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ เชิญร่วมปลูกต้น 
ร่วงผึ้ง  ณ  อาคารพรหมมงคล สถานที่ราชการเทศบาลต าบลจอมทอง 
3. วันที่  12 พฤศจิกายน 2562 จะด าเนินการทอดผ้าป่าชมรมผู้สูงอายุอ าเภอ 
จอมทอง  ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง 

 
เลิกการประชุม   เวลา  12.30  น.  

          

/จดบันทึก... 
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                          จดบันทึกรายงานการประชุม 

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

                    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตามมติสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
    สมัยสามัญ    สมัยที่..........ครั้งที่...........ประจ าปี  พ.ศ. 2562   

   เมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. 2562 
 
 
 
                            (นายวัน   ศรีวิทะ)  
                        ประธานสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

 
 

 

 

 

 


