
 
 
 
ที่  ชม 52101/(ส) 20                          ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 
                                                                                             ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 

                        16  ธันวำคม  2562  

เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 3  ประจ ำปี  2562 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง/สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ลงวันที่  16  ธันวำคม 2562  เรื่อง  กำรเรียกประชุม               
   สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยวิสำมัญ สมัยที่  3  ประจ ำปี 2562   จ ำนวน 1 ฉบับ 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  22  กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่นตำมข้อ  20 ให้ประธำนสภำท้องถิ่นแจ้งเป็น
หนังสือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นทรำบล่วงหน้ำ  พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในสถำนที่เปิดเผย ณ  ส ำนักงำนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อนก ำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวันเว้นแต่เป็นกำรประชุม  อันรีบด่วนจะแจ้งก ำหนดเปิด
สมัยประชุมและปิดประกำศน้อยกว่ำนั้นก็ได้แต่ไม่ให้น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำเปิดสมัยประชุม โดยให้
ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือด้วย 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบฯ  ที่ก ำหนดไว้  จึงขอส่งประกำศกำรเรียกประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลสมัยประชุมสภำฯ สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี  2562  ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวำคม 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 3  ประจ ำปี  2562 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547            
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  22  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ  20  ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในสถานที่เปิดเผย                 
ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน   เว้นแต่เป็นการ
ประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
ก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุม  โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือด้วย 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบฯ  ที่ก ำหนดไว้จึงประกำศกำรเรียกประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ สมัยที่  3  ประจ ำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวำคม  2562  เป็นต้นไป โดยมีก ำหนด
สมัยประชุมไม่เกิน 30 วัน  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  16   ธันวำคม  พ.ศ.  2562 

(ลงชื่อ) 

     (นำยวัน   ศรีวิทะ)   
              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

เรื่อง  เชิญประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
........................................................................... 

ด้วย  สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จะท ำกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง          
สมัยวสิำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ ำปี  2562 ในวันที่  26 ธันวำคม 2562 เวลำ 10.00 น.  ณ ห้องประชุม
สภำเทศบำล   ชั้น  3  เทศบำลต ำบลจอมทอง   ดังนั้นสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จึงขอเชิญชวนประชำชนทั่วไป   
เข้ำฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ตำมวัน  เวลำ  และสถำนที่ดังกล่ำว    

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

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  20 ธันวำคม  พ.ศ.  2562 
 

(ลงชื่อ) 
    (นำยวัน    ศรีวิทะ)   

              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ชม 52101/(ส) 21           ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 

  ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160                                                                                                                                                       

  16  ธันวำคม  2562  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  3  ประจ ำปี  2562 
 

เรียน นำยธรรมนูญ  บูรณะ  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1.  ระเบียบวำระกำรประชุม            จ ำนวน  1 ฉบับ 
2.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4             จ ำนวน  1 ชุด         

       ครั้งที่ 1  ประจ ำปี 2562  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกำยน   2562 
  3.  ญัตติเพ่ือให้สภำรับทรำบและเห็นชอบให้ใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็น        จ ำนวน  1 ชุด         

     ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำร 
     หรือทุพพลภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 

 

  เทศบำลต ำบลจอมทอง มีหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้ประชำชนได้รับประโยชน์สูงสุด  ตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14  พ.ศ.  2562    โดยต้องได้รับกำรเห็นชอบ/
อนุมัติจำกสภำเทศบำล   แต่เนื่องจำกอยู่นอกสมัยประชุมสมัยสำมัญ   จึงจ ำเป็นต้องขอเปิดประชุมสภำ สมัยวิสำมัญ  
สมัยที่ 3 ประจ ำปี  2562  ตั้งแต่วันที่  16  ธันวำคม  2562 เป็นต้นไป  มีก ำหนดไม่เกิน 15  วัน  ทั้งนี้  ตำม
ประกำศอ ำเภอจอมทอง เรื่อง ก ำหนดสมัยประชุมสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี พ.ศ. 2562  ลงวันที่  16  
ธันวำคม  2562  

บัดนี้  เห็นสมควรจัดให้มีกำรประชุมสภำเทศบำล  สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี   
2562   เพ่ือให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในญัตติต่ำง ๆ   จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วม
ประชุมสภำ  สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3  ประจ ำปี  พ.ศ. 2562  ในวันที่  26  ธันวำคม  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 3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562 
วันที่   26  ธันวาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 

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

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนสภำเทศบำลแจ้งต่อท่ีประชุมทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 
2562  เมื่อวันที่  29 พฤศจิกำยน 2562   

ระเบียบวำระท่ี  3 กระทู้ถำม 
   - (ถ้ำมี) 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี -   

ระเบียบวำระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติเพ่ือให้สภำรับทรำบและเห็นชอบให้ใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำร
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 

ระเบียบวำระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ   
- (ถ้ำมี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
บันทึกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่  1  ประจ ำปี  2562 
วันที่   26 ธันวำคม  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 กอ้นสุรินทร์   
 6.  นำยสมบูรณ์   ชมภูศรี   ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                    สมบูรณ์   ชมภูศรี   
 7.  นำยอินทร์   พรหมบุญเรือง ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                    อินทร์ พรหมบุญเรือง 
 8. นำงเกศนี   วิชัยชำติ  ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                    เกศนี   วชิัยชำติ  
 9. นำยจรัล   กันธิยะ  ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                    จรลั   กันธยิะ 
 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.  นำยนิต นำมเทพ  ต ำแหน่ง    ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี ฯ       นิต นำมเทพ 

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

 6.  นำงสำวชนิดำ  นันตำบุญ ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง                    ชนิดำ  นันตำบุญ 
7.  นำยบุญสืบ  ภักตรำ  ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข          บุญสืบ  ภักตรำ  
8.  นำยพิชิต    ผ่องเกษร  ต ำแหน่ง    หัวหน้ำส ำนักปลัด                      พิชิต    ผ่องเกษร 
9.  นำงสำวเยำวเรส แสนใจมลู ต ำแหน่ง    พนักงำนกำรเงินและบัญชี             สุพจน์   ชัยวุฒิ  
10.  นำงรัชนีวรรณ จินดำสถำน ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป          รัชนวีรรณ จินดำสถำน 
11.  นำงปำริชำติ  บุญทอง ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรเงินกำรคลัง   ปำริชำติ  บุญทอง 
12.  นำงอัมพวัน  สกุลทอง ต ำแหน่ง    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร      อัมพวัน  สกุลทอง  

 

 

 /เริ่มกำรประชุม.... 
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เริ่มการประชุม 
  เมื่อถึงเวลำ 10.00 น. เลขำนุกำรสภำฯ ได้เชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำห้องประชุม และนับองค์
ประชุมจำกบันทึกที่ลงชื่อของสมำชิกสภำ เมื่อครบแล้ว กล่ำวเชิญประธำนและสมำชิกเข้ำนั่งประจ ำที่  และเชิญ
ประธำนสภำ ฯ  กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 3  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 3  ประจ ำปี  2562   ตำมที่นำยกเทศมนตรีต ำบล 

จอมทอง  อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ได้ขอเปิดกำรประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำปี 2562  เพื่อให้สภำรับทรำบและ
เห็นชอบให้ใช้จ่ำยเงินสะสมเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง
สวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
เพ่ิมเติม และเรื่องอ่ืนๆ  นั้น อ ำเภอจอมทองพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เทศบำลต ำบล
จอมทอง มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่จะต้องเปิดกำรประชุมสมัยวิสำมัญและเพ่ือ
ประโยชน์ของเทศบำลต ำบลจอมทอง   มีเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่จะต้องเปิดกำร
ประชุมสมัยวิสำมัญและเพ่ือประโยชน์ของเทศบำลฯ  นำยอ ำเภอจอมทองจึงอำศัย
อ ำนำจตำมค ำสั่งจังหวัดเชียงใหม่  ที่ 4250/2561 ลงวันที่ 10 ตุลำคม 2561 
เรื่อง มอบอ ำนำจให้อ ำเภอปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ผนวก 
ช. ข้อ 10.6  ให้เรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 
ประจ ำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวำคม 2562 เป็นต้นไป มีก ำหนดไม่เกิน 15 
วัน จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน ประกำศ ณ วันที่ 16 เดือนธันวำคม พ.ศ. 
2562 นำยสุทิน จันทร์งำม นำยอ ำเภอจอมทอง 

ที่ประชุม   รับทรำบ    

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ    เชิญสมำชิกสภำพิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
 (นำยวัน  ศรีวิทะ)                    จอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 ประจ ำปี  2562 เมื่อวันที่  29  

                     พฤศจิกำยน2562 และสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุม 
 หรือไม่ หำกไม่จะขอมติเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 

      จอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2562  เมื่อวันที่  29  
 พฤศจิกำยน  2562 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรอง  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง  
 
 

/ระเบียบวำระ..... 
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ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   เชิญสมำชิกต้ังกระทู้ถำมที่ประชุมสภำหรือผู้บริหำรท้องถิ่นหรือไม่ เมื่อไม่มีขอ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป   
ที่ประชุม   รับทรำบ     

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจำรณำแล้วเสร็จไม่มี  ขอด ำเนินกำรตำม

ระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป   
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป   
ที่ประชุม   รับทรำบ     

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1 ญัตติเพื่อให้สภารับทราบและเห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อเป็น   

     ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ 
     ผู้พิการหรือทุพพลภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม  

ประธานสภาฯ   เชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทองเสนอญัตติ 
(นายวัน  ศรีวิทะ)                         
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบล 
(นำยอุดม  ค ำวัน)    จอมทองขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภำรับทรำบและเห็นชอบให้ใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อ 
                                          เป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำร 
                                          หรือทุพพลภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม   ด้วยหลักกำร 
                                          และเหตุผลดังนี ้

หลักการด้วยเทศบำลต ำบลจอมทอง  ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุน
ทั่วไป  โครงกำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือ
ทุพพลภำพ ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพควำมพิกำร  เพ่ือ
เป็นค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 เพ่ิมเติม   จ ำนวนเงิน  418 ,400.-
บำท ตำมหนังสืออ ำเภอจอมทอง  ที่ ชม 0023.7/3640  ลงวันที่ 26 กันยำยน 
2562  
เหตุผล  เนื่องจำกเทศบำลต ำบลจอมทองได้รับงบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร   
จ ำนวน 418,400.-บำท  ใกล้สิ้นปีงบประมำณ 2562  ท ำไม่สำมำรถด ำเนินกำร
เบิกจ่ำยได้ทันสิ้นปีงบประมำณ  2562  ท ำให้งบประมำณที่ได้รับตกเป็นเงิน
สะสมตำมหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 0023.3/42376 ลงวันที่ 16 ตุลำคม  
2561  แจ้งซักซ้อมแนวทำงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย โครงกำรสนับสนุน
กำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้ พิกำร หรือผู้ทุพพลภำพ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559  เพ่ิมเติม กรณีไม่ได้ประมำณกำรรำยรับไว้และไม่ 

 
/รำยรับไว้...... 
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สำมำรถตรำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยได้ทันเมื่อสิ้นปีงบประมำณ 
เงินที่ได้รับกำรจัดสรรจะตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำจ
ขอท ำควำมตกลงกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือใช้จ่ำยเงินสะสมไปจ่ำยเบี้ยควำมพิกำร
ตำมที่ได้รับจัดสรรตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บ รักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 89   จังหวัดเชียงใหม่แจ้งแนวทำงให้ด ำเนินกำร
ดังนี้ 
1.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอญัตติเพ่ือให้สภำท้องถิ่นรับทรำบและ
เห็นชอบให้ใช้จ่ำยเงินสะสม ตำมข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย   
กำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 เบิกจ่ำยตำมโครงกำร   
สนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพ ค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับสนับสนุนกำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพควำมพิกำร  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีงบ  
ประมำณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม    

                          2. รวบรวมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง รำยงำนขอท ำควำมตกลงมำยังจังหวัด   
              ประกอบด้วย 
                         2.3 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำท้องถิ่นมีมติตำม ข้อ 1 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน    
กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ.2561 ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยขำดจำกเงินสะสมได้ไม่
เกินร้อยละสี่สิบของงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุน  ของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติ
จำกสภำท้องถิ่น  ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน                                  
ท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม  หรือกิจกำรที่ เป็นกำร                                         
เพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัด                                         
ควำมเดือดร้อนของประชำชน  ทังนี้ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กร                                         
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
2.  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             
แต่ละประเภทตำมระเบียบแล้ว 

                       3.  ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำม               
                                          เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น  เพ่ือเป็น 
                                          ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึน 
                       4.  เมื่อได้รับอนุมตัิให้จ่ำยขำดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                          ต้องด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกผันและเบิกจ่ำยให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกิน 
                                          หนึ่งปีถัดไป  หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรจ่ำยขำดเงิน 
                                          สะสมนั้นเป็นอันพับไป  

/ทั้งนี้ให้...... 



-5- 
                       ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม  โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงิน 

กำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว  ซึ่ ง                                         
เทศบำลต ำบลจอมทองได้ด ำเนินกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำร                                          
เทศบำล  จ ำนวน 996,310.51.-บำท  แล้วเมื่อวันที่  12 พฤศจิกำยน 2562  
ปั จ จุ บั น เท ศ บ ำ ล ต ำ บ ล จ อ ม ท อ ง  มี ย อ ด เงิ น ส ะ ส ม  ณ  วั น ที่  1 7                                      
ธันวำคม  2562 ซึ่งสำมำรถน ำไปใช้จ่ำยหลังจำกกันเงินไว้ตำมระเบียบแล้ว                                           
จ ำนวน  18 ,674 ,477.33.- บำท (สิบแปดล้ำนหกแสนเจ็ดหมื่นสี่ พันสี่                                          
ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบำทสำมสิบสำมสตำงค์ ดังนั้นผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติ 
ต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไปลงชื่อ นำยอุดม    
ค ำวัน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง  ผู้เสนอญัตติ 

ประธานสภา ฯ   เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยในญัตติ  เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใด 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) อภิปรำยขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  10 เสียง ไมเ่ห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหำร  
((นำยวัน  ศรีวิทะ))  
นายกเทศมนตรีฯ  ขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนท่ีเข้ำร่วมกำรประชุมในกำรพิจำรณำ 
(นำยอุดม  ค ำวัน)    และเห็นชอบให้ใช้จ่ำยเงินสะสมเพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรสนับสนุนกำร        
                                         เสริมสร้ำงสวัสดิกำรทำงสังคมให้แก่ผู้พิกำรหรือทุพพลภำพประจ ำปีงบประมำณ  
                                         พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม 
ที่ประชุม   รับทรำบ  
ประธานสภาฯ   เชิญสมำชิกสภำเทศบำลฯ เสนอเรื่องอ่ืนๆในวำระนี้ เมื่อไม่มีท่ำนใด ขอปิดกำร 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   ประชุม 
ที่ประชุม   รับทราบ 

เลิกการประชุม   เวลำ  11.32  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 

 
 


