
 
 
ที่  ชม 52101/(ส)01                           ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 
                                                                                               ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 

                                  29  มกรำคม     2563      

เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1  ประจ ำปี  2563 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง/สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ลงวันที่  29  มกรำคม  2563 เรื่อง กำรเรียกประชุม               
   สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ สมัยที่  1  ประจ ำปี 2563  จ ำนวน 1 ฉบับ 

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

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบฯ  ที่ก ำหนดไว้   จึงขอส่งประกำศกำรเรียกประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลสมัยประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ 1 ประจ ำปี  2563  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2563  เป็นต้น
ไป  โดยมีก ำหนดสมัยประชุมไม่เกิน  30 วัน   ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ    

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  1  ประจ ำปี  2563 
...........................................................................  

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  22  กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่นตำมข้อ  20  ให้ประธำนสภำท้องถิ่น
แจ้งเป็นหนังสือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นทรำบล่วงหน้ำ  พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในสถำนที่เปิดเผย ณ  ส ำนักงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก ำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวัน   เว้นแต่เป็นกำรประชุมอันรีบด่วนจะแจ้ง
ก ำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกำศน้อยกว่ำนั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำเปิดสมัย
ประชุม  โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือด้วย 

เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบฯ  ที่ก ำหนดไว้จึงประกำศกำรเรียกประชุมสภำเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  สมัยสำมัญ สมัยที่ 1  ประจ ำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภำพันธ์  2563 เป็นต้นไป  โดยมีก ำหนด
สมัยประชุมไม่เกิน 30 วัน   ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่            กุมภำพันธ์   พ.ศ.  2563 

(ลงชื่อ) 

 

     (นำยวัน   ศรีวิทะ)   
              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

                                                                        กุมภำพันธ์   2563  

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ครั้งท่ี  1 ประจ ำปี  2563 

เรียน  นำยธรรมนูญ  บูรณะ  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย    1.  ระเบียบวำระกำรประชุม              จ ำนวน  1 ฉบับ             

2.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ  สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ ำปี 2561                 

       เมื่อวันท่ี  26  ธันวำคม  2562               จ ำนวน  1  ชุด         
3.  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2563  
     งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครภุัณฑ์ส ำนักงำน (เครื่องปรับอำกำศ,ตู้เย็น)          จ ำนวน  1  ชุด     
4.  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2563  

 งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  (โครงกำรก่อสร้ำงรำง   
 ระบำยน้ ำ)                            จ ำนวน  1  ชุด     

5.  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563   
     งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์ (เครื่องเจำะวัดควำมหนำ,ค่ำออกแบบ)           จ ำนวน  1  ชุด     
6.  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2563  

 งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ พร้อมขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมำณรำยจ่ำย     
 ประจ ำปีงบประมำณ 2563   (รถจักรยำนยนต์)                       จ ำนวน  1  ชุด     

  7.  ญัตติขอควำมเห็นชอบในกำรจ ำหน่ำยอำคำรเรียน กรณีได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
       สร้ำงอำคำรทดแทนอำคำรหลังเดิมในท่ีรำชพัสดุ       จ ำนวน  1  ชุด     

ตำมมติท่ีประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี 2562  ได้ก ำหนดสมัย
ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรก  ประจ ำปี  2563 ต้ังแต่วันท่ี  1  กุมภำพันธ์ 2563  โดยมีก ำหนด 30 วัน   

เนื่องจำกผู้บริหำรมีญัตติต่ำงๆ  ท่ีจะขอให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทองได้พิจำรณำ  ดังนั้นเพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมติท่ีประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำฯ  สมัยสำมัญ สมัยแรก  ครั้งท่ี 1  ประจ ำปี  
2563  ในวันท่ี   24  กุมภำพันธ์  2563  เวลำ 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบ  และเข้ำร่วมประชุมตำมก ำหนดวัน  เวลำ และสถำนท่ีดังกล่ำวต่อไป 

                    ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
              

   (นำยวัน   ศรีวิทะ) 
                                   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

ส ำนักปลัดเทศบำล 
งำนกิจกำรสภำเทศบำล 
โทร. 0-5334-1892   ตอ่  22 
โทรสำร  0-5334-227 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
สมัยสามัญ สมัยแรก  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2563 

วันที่   24   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

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

ระเบียบวำระที่  1  เร่ืองที่ประธำนสภำเทศบำลแจ้งต่อที่ประชุมทรำบ 
   รำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลจอมทองประจ ำปีงบประมำณ 
   2562 โครงกำรที่บรรจุในแผนพัฒนสี่ปี จ ำนวน 289 โครงกำร งบประมำณ จ ำนวน  
   278,635,121 บำท จ ำนวนโครงกำรในแผนพัฒนำฯ ที่น ำมำบรรจุในเทศบัญญัติ  
   งบประมำณ รำยจ่ำยประจ ำปี 2562 จ ำนวน 74 โครงกำร งบประมำณ จ ำนวน  
   44,798,556 บำท คิดเป็นร้อยละ 25.60 ของจ ำนวนโครงกำรทั้งหมด และคิดเป็น 
   ร้อยละ 16.07 ของงบประมำณท้ังหมด 

ระเบียบวำระที่  2 เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวสิำมัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1 ประจ ำปี 2562  
เมื่อวันที่  26  ธันวำคม  2562 

ระเบียบวำระที่  3  กระทู้ถำม 
   - (ถ้ำมี) 

ระเบียบวำระที่  4  เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี -   

ระเบียบวำระที่  5  เร่ืองที่เสนอใหม่ 
5.1  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ      
       2563  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เครื่องปรับอำกำศ,ตู้เย็น)             
5.2  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   

2563 งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสิ่ งสำธำรณูปโภค         
(โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ)    

5.3  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ     
       2563   งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์ (เครือ่งเจำะวัดควำมหนำ,ค่ำออกแบบ)       
5.4  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ   

2563  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ พร้อมขออนุมัติโอนเพิ่ม
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2563  (รถจักรยำนยนต์)             

5.5  ญัตติขอควำมเห็นชอบในกำรจ ำหน่ำยอำคำรเรียน กรณีได้รับกำรจัดสรร    
       งบประมำณสร้ำงอำคำรทดแทนอำคำรหลังเดิมในที่รำชพัสดุ                 

ระเบียบวำระที่  6       เร่ืองอื่น ๆ   
- ก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
- ก ำหนดสมัยประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

 
 
 

 

 



 
 

บันทึกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจ ำปี  2563  
วันที่   24  กุมภำพันธ์  2563  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.  นำยประเสรฐิ ก้อนสุรินทร์   ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                      ประเสริฐ ก้อนสุรินทร์   
 6.  นำยสมบูรณ์   ชมภูศรี   ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      สมบูรณ์   ชมภูศรี   
 7.  นำยอินทร์   พรหมบุญเรือง ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                      อินทร์ พรหมบุญเรือง 
 8. นำงเกศนี   วิชัยชำติ  ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      เกศนี   วิชัยชำต ิ  
 9. นำยจรัล   กันธิยะ  ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                      จรัล   กันธิยะ 
 10. นำยสมศักดิ์    ยศถำมี       ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      สมศักดิ์    ยศถำมี       

11. นำยชำญ    วงค์พรม   ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      ชำญ    วงค์พรม   
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นำยอุดม   ค ำวัน  ต ำแหน่ง    นำยกเทศมนตรี ฯ                   อุดม   ค ำวัน 
2.  นำยพิรุณ  รักรำษฎร์   ต ำแหน่ง    รองนำยกเทศมนตรี ฯ                   พิรุณ  รักรำษฎร์   

 3.  นำยอินตำ นันต๊ะพรม  ต ำแหน่ง   รองนำยกเทศมนตรี ฯ                  อินตำ นันต๊ะพรม  
4.  นำยนิต นำมเทพ  ต ำแหน่ง    ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี ฯ        นิต นำมเทพ 

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

 8.  นำยชัยอนันต์  ค ำแปง ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยวชิำกำร                      ชัยอนันต์  ค ำแปง 
9.  ว่ำที่ร้อยตรีสุธี  สกุลทอง ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                     สุธี  สกุลทอง 
10.  นำยบุญสืบ  ภักตรำ  ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสขุ           บุญสืบ  ภักตรำ  
11.  นำยสพุจน์   ชัยวุฒิ  ต ำแหน่ง    ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล                สุพจน์   ชัยวุฒ ิ  
12.  นำงรัชนีวรรณ จินดำสถำน ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป           รชันีวรรณ จินดำสถำน 
13.  นำงสำวเยำวเรศ กิติลังกำร์ ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ       เยำวเรศ กิติลังกำร ์
14.  นำงอัมพวัน  สกุลทอง ต ำแหน่ง    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร       อัมพวัน  สกุลทอง  

 
 

/เริ่มกำรประชุม.... 
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เริ่มการประชุม 
  เมื่อถึงเวลำ 09.45 น. เลขำนุกำรสภำฯ ได้เชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำห้องประชุม และนับองค์
ประชุมจำกบันทึกที่ลงชื่อของสมำชิกสภำ เมื่อครบองค์ประชุมตำมระเบียบแล้ว กล่ำวเชิญประธำนและสมำชิกเข้ำนั่ง
ประจ ำที่  และเชิญประธำนสภำ ฯ  กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 
1  ประจ ำปี  2563 ประธำนสภำด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   เรื่องท่ี 1  เชิญสมำชิกสภำเทศบำลร่วมให้ก ำลังใจนักกีฬำเทศบำลต ำบลจอมทอง
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   ในกำรแข่งขันกีฬำประชำชนท้องถิ่นสัมพันธ์  วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563        

ณ สนำมวิทยำลัยกำรอำชีพจอมทอง ซึ่งเทศบำลต ำบลจอมทองมีประเภทกีฬำที่
แข่งขัน 3 ประเภท  ดังนี้  ฟุตบอล  ตระกร้อ  วอลเลย์บอล 

 เรื่องท่ี 2 เชิญสมำชิกสภำเทศบำลร่วมพิธีเปิด-ปิด กำรแข่งขันกีฬำประชำชน
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ในวันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563  ณ สนำมวทิยำลัยกำรอำชีพ
จอมทอง เริ่มตั้งแต่เวลำ 07.30 น. 
เรื่องท่ี 3  เชิญบ ำเพ็ญกุศลพระพรหมมงคล วิ. (หลวงปูทอง สิริมงคโล)  ในวันที่ 
5 มีนำคม 2563  เชิญสมำชกิร่วมงำนตั้งแต่เวลำ 18.30 น. 
เรื่องท่ี 4 วันที่ 12 มีนำคม 2563   เทศบำลจะจัดงำนสรุปผลกำรในปี 2562 

ที่ประชุม   รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  

ประจ ำปี  2562  เมื่อวันที่  26  ธันวำคม  2562   
ประธานสภาฯ    เชิญสมำชิกสภำพิจำรณำตรวจสอบและสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไข 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  รำยงำนกำรประชุม  จึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   รับรอง 10  เสียง   ไม่รับรอง   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   แจ้งสมำชิกสภำเทศบำลฯ ว่ำสมำชิกท่ำนใดประสงค์จะตั้งกระทู้ถำมที่ประชุมฯ
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  หรือผู้บริหำรท้องถิ่นหรือไม่ หำกไม่มีจะได้ด ำเนินกำรประชุมฯ ตำมระเบียบ 
                                      วำระต่อไป 
ที่ประชุม   รับทรำบและไม่มีท่ำนใดตั้งกระทู้ถำม  

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

/ระเบียบ.... 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องญัตติของนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทองเสนอต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
5.1 ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2563  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ,ตู้เย็น)   

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ   
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง           
(นำยอุดม  ค ำวัน) ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

2563  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เครื่องปรับอำกำศ,ตู้เย็น)    
ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำ
ชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2563  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน (เครื่องปรับอำกำศ,ตู้เย็น)   ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563  แผนงำน
สำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน หน้ำ 58 และ 59  ได้ตั้งงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรจัดซื้อ
เครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน ขนำด 15,000 บีทียู  จ ำนวนเงิน 25,900 บำท 
และตู้เย็น ขนำด 7 คิว บิ้กฟุตขนำด 6 ฟุต จ ำนวนเงิน 9 ,400 บำท  โดย
คุณลักษณะพื้นฐำนครุภัณฑ์  ใช้เกณฑ์รำคำกลำงบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์  ส ำนัก
งบประมำณ เดือน ธันวำคม 2561   
เหตุผล  เนื่องจำกส ำนักงบประมำณได้ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวำคม ประจ ำปี  2562  ท ำให้คุณลักษณะพื้นฐำน
เปลี่ยน จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ตำมระเบียบพัสดุได้  ดังนั้นจึงขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563   แผนงำน
สำธำรณสุข งำนบริกำรสำธำรณสุขและงำนสำธำรณสุขอ่ืน งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

รายละเอียดค าชี้แจงเดิม รายละเอียดค าชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

1.เครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน ขนำด 15,000 บีทียู 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 15,000 บีทียู 
2. รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมติดตั้ง 
3. ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด ทั้ง
หน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำกโรงงำน
เดียวกัน 

1.เครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน ขนำด 15,000 บีทียู
คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 15,000 บีทียู 
2. รำคำที่ก ำหนดเป็นรำคำที่รวมติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความ
เย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5 
  

 

/5. เครื่องปรับ... 
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2. จัดซื้อ.... 

 

 

รายละเอียดค าชี้แจงเดิม รายละเอียดค าชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ สามารดักจับ
อนุภาค ฝุ่นละออง และสามารถถอดล้าง ท าความสะอาด
ได้ 
- ชนิดตั้งพ้ืนหรือแขวน 
-  ชนิดติดผนัง 
ส าหรับชนิดตู้ตั้งพื้นเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบ
ฟองอากาศ 
6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรชเซอร์ 
7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้ งที่ 
3/2539 (ครั้งที่ 57) เม่ือวันที่ 14  มิถุนายน 2539 
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อ
เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ า ก า ศ ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง  ( EER) 
นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการ
เปรียบเทียบคุณสมบัติคือ 
- ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวน
วัตต์ที่น้อยกว่า 
- ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้น าจ านวนบีทียูหารด้วย
จ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ 
EER  สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้สวิทซ์ 1 
ตัว ท่อทองดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว
ไม่เกิน 15 เมตร 
 

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบส ำเร็จรูปทั้งชุด    
ทั้งหน่วยส่งควำมเย็นและหน่วยระบำยควำมร้อนจำก
โรงงำนเดียวกัน 
5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรชเซอร์ 
6. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 
3 ) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็น
การประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล 
(SEER) สูงกว่า 
7.การติดตั้งเครื่องปรับ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 
ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาว
ไม่เกิน 15 เมตร 
8. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
(2) ชนิดตั้งพื้น 
ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท  ขนาดไม่
ต่ ากว่า 42,000 บาท บีทียู 6,000 บาท 
(3) ชนิดติดผนัง 
ขนาด 12,000 – 24,000 บีทียู 3.000 บาท 
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ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด 4 ข้อ  
29 “กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถำนที่ก่อสร้ำง  ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น”  ดังนั้น   ผู้บริหำร
เทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
นำยอุดม ค ำวัน  นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

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

 
5.2  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563   งบลงทุน  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค   (โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า)   

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

งบประมำณ  2563   งบลงทุน  ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ค่ำก่อสร้ำงสิ่ง
สำธำรณูปโภค   (โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ)  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้
หลักการ  ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563  และได้ตั้งงบประมำณในแผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค   
โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำน
ข่วงเปำเหนือ) หมู่ที่ 9 ต ำบลข่วงเปำ งบประมำณตั้งไว้  1,266,000 บำท นั้น 
 

/เหตุผล.... 
 

รายละเอียดค าชี้แจงเดิม รายละเอียดค าชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
2. จัดซื้อตู้เย็น  ขนำด 7 คิดบิกฟุต  จ ำนวน 1 ตู้  
งบประมาณตั้งไว้  9,400.-บาท   
คุณลักษณะพื้นฐำน 
1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมจภุำยในขั้นต่ ำ 
2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลำกประสทิธิภำพ เบอร์ 5 ของกำร
ไฟฟำ้ฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
3.  กำรจัดซื้อตู้เย็นขนำดอ่ืนให้พิจำรณำถึงกำรประหยัด
พลังงำนไฟฟำ้ด้วยนอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ 

2. จัดซื้อตู้เย็น  ขนำด 7 คิดบิกฟุต  จ ำนวน 1 ตู้  
งบประมาณตั้งไว้  9,000.-บาท   
คุณลักษณะพื้นฐำน 
1) ขนำดที่ก ำหนดเป็นควำมจภุำยในขั้นต่ ำ 
2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลำกประสทิธิภำพ เบอร์ 5 ของกำร
ไฟฟำ้ฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
3.  กำรจัดซื้อตู้เย็นขนำดอ่ืนให้พิจำรณำถึงกำรประหยัด
พลังงำนไฟฟำ้ด้วยนอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนรำคำ 
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เหตุผล  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง มีนโยบำยให้ปรับปรุงแบบแปลน
ก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  คสล.โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) หมู่ที่ 9 ต ำบลข่วงเปำ เพื่อควำมเหมำะสมกับสภำพ
พื้นที่ก่อสร้ำง  และกองช่ำงได้ด ำเนินกำรส ำรวจ ประมำณกำรและออกแบบ โดย
ไม่ให้กระทบหรือขัดต่อหลักกำรก่อสร้ำง จึงได้ปรับปรุงรำยละเอียดค ำชี้แจง
ภำยใต้วงเงินงบประมำณเท่ำเดิม  ดังนั้นจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563  แผนงำนกำรศึกษำ  งำนบริหำรทั่วไป
เกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค  
ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 ค าชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม ค าชี้แจงประกอบงบประมาณที่ขอเปล่ียนแปลง 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) หมู่ท่ี 9 ต ำบลข่วงเปำ งบประมำณต้ังไว้  
1,266,000 บำท  
ปริมาณงาน 
1.ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.ฝำคอนกรีต กว้ำง 0.30 เมตร   
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยำว 136.00 เมตร 
2.ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ฝำตะแกรงเหล็ก กว้ำง 0.30 เมตร     
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยำว 5.50 เมตร 
3.ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ฝำตะแกรงเหล็ก กว้ำง 0.20 เมตร    
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยำว 293.00 เมตร 
4.ก่อสร้ำงบ่อพัก ขนำด 0.50 x 0.50 เมตร จ ำนวน 16 บ่อ 
5.งำนวำงท่อ คสล.ขนำด dia 030 เมตร ยำว 135.00 เมตร 
 

โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.โรงเรียนเทศบำล
จอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) หมู่ท่ี 9 ต ำบลข่วงเปำ 
งบประมำณตั้งไว้  1,266,000 บำท  
ปริมาณงาน 
1.ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.ฝำคอนกรีต กว้ำง 0.40 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยำว 48.00 เมตร 
2.ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.ฝำคอนกรีต กว้ำง 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยำว 96.00 เมตร 
3.ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ฝำตะแกรงเหล็ก กว้ำง 0.30 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยำว 41.00 เมตร 
4.ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ฝำตะแกรงเหล็ก กว้ำง 0.20 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยำว 293.00 เมตร 
5.งำนบ่อพัก คสล. ฝำตะแกรงเหล็ก  จ ำนวน 5 บ่อ 

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด 4 ข้อ  
29 “กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถำนที่ก่อสร้ำง  ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น”  ดังนั้น ผู้บริหำรเทศบำล
จึงขอเสนอญัตติต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป นำยอุดม  
ค ำวัน  นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติมในญัตตินี้  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)     
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ กระผม  นำยจรัล  กันธิยะ  สมำชิกสภำเทศบำล
(นำยจรัล  กันธิยะ)  ต ำบลจอมทอง  ขอเรียนสอบถำมเพิ่มเติมดังนี้  

- จำกปริมำณงำนเดิม ข้อ 2.ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ฝำตะแกรงเหล็ก กว้ำง  
0.30 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยำว 5.50 เมตร  และปริมำณงำนใหม่ ข้อ 2.
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.   ฝำคอนกรีต กว้ำง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ยำว 96.00 เมตร 
 

/-จำกปริมำณ... 
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-   จำกปริมำณงำนเดิม ข้อ 4.ก่อสร้ำงบ่อพัก ขนำด 0.50 x 0.50 เมตร จ ำนวน  
16 บ่อ  และปริมำณงำนใหม่  ข้อ 5.งำนบ่อพัก คสล. ฝำตะแกรงเหล็ก  จ ำนวน 5 
บ่อ 
อยำกทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมของกำรเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงดังกล่ำวเนื่องจำก
ปริมำณงำนท่ีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและเป็นกำรเปลี่ยนแปลงจำกำรวำงท่อเป็นรำง
ระบำยน้ ำ 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมในญัตตนิี้  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)     
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ขออนุญำตให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง          
(นำยอุดม  ค ำวัน)  ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
ผู้อ านวยการกองช่าง  เรียน ประธำนสภำเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล  ขอเรียนชี้แจงรำยละเอียด 
(ว่ำท่ีร้อยตรีสุธี  สกุลทอง) เพิ่มเติมดังนี้ เนื่องจำกผู้บริหำรมีนโยบำยท่ีจะท ำรำงระบำยน้ ำรอบสนำมกีฬำของ

โรงเรียน เทศบำลจอมทอง 1  ซึ่งปริมำณงำนเดิมนั้นเป็นกำรวำงท่อเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ในหลำย ๆ ด้ำนท้ังกำรรองรับน้ ำ  กำรระบำยน้ ำและกำรดูแลจึงได้
เปลี่ยนเป็นรำงระบำยน้ ำ คสล. ฝำคอนกรีตและงำนบ่อพัก คสล. ฝำตะแกรงเหล็ก   

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงที่ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมในญัตตนิี้ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.3  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2563   งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ (เครื่องเจาะวัดความหนา,ค่า
ออกแบบ)  

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ   
(นำยอุดม  ค ำวัน)  
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง         
(นำยอุดม  ค ำวัน)  ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

งบประมำณ  2563 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ (เครื่องเจำะวัดควำมหนำ, 
ค่ำออกแบบ)  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2563  กองช่ำง  
แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน   งบลงทุน   
ตำมรำยกำรดังนี้    
1. ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง  เครื่องเจำะวัดควำมหนำ  CORE DRILLING  
MACHINE  งบประมำณตั้งไว ้61,500  บำท   เพื่อเจำะวดัควำมหนำของถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
2. งบลงทุน  ค่ำออกแบบ  ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน  นิติบุคคล  หรือ 
บุคคลภำยนอกเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยค่ำควบคุมงำนที่จ่ำย
ให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลภำยนอกเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง   
งบประมำณตั้งไว้  100,000.-บำท 

 
/เหตุผล... 
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เหตุผล  เนื่องจำกครุภัณฑ์ดังกล่ำวข้ำงต้น  ก ำหนดไม่ถูกต้องตำมรูปแบบวิธี
งบประมำณ  ดังนั้นจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2563    ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 ค าชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม ค าชี้แจงประกอบงบประมาณที่ขอเปล่ียนแปลง 

1. แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน   งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง   
   เครื่องเจาะวัดความหนา  CORE DRILLING MACHINE  
งบประมาณตั้งไว้   61,500  บาท    
เพื่อเจำะวัดควำมหนำของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
-  เครื่องเจำะคอนกรีตระบบครัช BERGIN 
-  พร้อม HONDA GXV-160  
-  ระบบครัช ขนำดเจำะ 1”- 8” 
-  ระบบกำรระบำยควำมร้อนปล่อยน้ ำไหลจำกกระบอก

คอนกรีตขณะท ำงำน 
-  ถังบรรจุน้ ำ 20 ลิตร 
-  กำรปรับควำมลึกของกระบอกเจำะคอนกรีตโดยกำรหมุน

เกลียวพวงมำลัย 
-  ล้อหน้ำ 2 ล้อ พร้อมระบบล็อคล้อ หลัง 2 ล้อ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง  โดยใช้เกณฑ์ราคาและ 
คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  ของส านัก 
งบประมาณ  เดือน  ธันวาคม  2561 

2. แผนงำนเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน  งบลงทุน  
      คำ่ออกแบบ  ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน  นิติบุคคล  
หรือบุคคลภำยนอกเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง   
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
งบประมาณตั้งไว้ 100,000.-บาท 
 

1. แผนงำนเคหะและชุมชน  งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน   งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง   
   เครื่องเจาะวัดความหนา  CORE DRILLING 
MACHINE  งบประมาณตั้งไว้   61,500  บาท    
เพื่อเจำะวัดควำมหนำของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คุณลักษณะพื้นฐำน 
-  เครื่องเจำะคอนกรีตระบบครัช BERGIN 
-  พร้อม HONDA GXV-160  
-  ระบบครัช ขนำดเจำะ 1”- 8” 
-  ระบบกำรระบำยควำมร้อนปล่อยน้ ำไหลจำกกระบอก

คอนกรีตขณะท ำงำน 
-  ถังบรรจุน้ ำ 20 ลิตร 
-  กำรปรับควำมลึกของกระบอกเจำะคอนกรีตโดยกำร

หมุนเกลียวพวงมำลัย 
-  ล้อหน้ำ 2 ล้อ พร้อมระบบล็อคล้อ หลัง 2 ล้อ 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง  ซึ่งครุภัณฑ์
ดังกล่าวอยู่นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   
 

2.แผนงำนเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
       ค่ำออกแบบ  ค่ำควบคุมงำนที่จ่ำยให้แก่เอกชน   
นิติบุคคล  หรือบุคคลภำยนอกเพื่อให้ได้มำซึ่งสิ่งก่อสร้ำง  
งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท   เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงาน ที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   
1.โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์  คสล.1ชั้น  หมู่ที ่ 
๑  ต ำบลบำ้นหลวง งบประมำณ 1,131,700.-บำท  
ค่าออกแบบจ านวนทั้งสิ้น  17,000.-บาท  
2.โครงกำรเสริมผิวทำงด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต  บริเวณ 
รอบหนองหลวง หมู่ที ่ ๒   ต ำบลบำ้นหลวง งบประมำณ 
2,391,000.-บำท    
ค่าออกแบบจ านวนทั้งสิ้น  36,000.-บาท                     
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 ค าชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม ค าชี้แจงประกอบงบประมาณที่ขอเปล่ียนแปลง 

 3.  โครงกำรเสริมผิวทำงด้วยแอสฟัลต์ติกคอน กรีต  ถนน 
หลักเมือง ซอย ๘  และถนนแม่ยะ ซอย ๔ หมู่ที่  ๕ ,๖ , ๙   
ต ำบลข่วงเปำ  งบประมำณ  498,000.-บำท   
ค่าออกแบบจ านวนทั้งสิ้น  7,000.-บาท   
4. โครงกำรเสริมผิวทำงด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต  ถนน
โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1  ( ชุมชนข่วงเปำเหนือ )  หมู่ที่  
๙  ต ำบลข่วงเปำ  งบประมำณ 355,000.-บำท   
ค่าออกแบบจ านวนทั้งสิ้น  5,000.-บาท  
5. แผนพัฒนำท้องถิ่น  ปี ( 2561-2565  )  ข้อ2  
โครงกำรก่อสร้ำงถนน  คสล.เชื่อมระหว่ำง  หมู่ที่  ๑       
ต.บ้ำนหลวง  งบประมำณ  230,000.-บำท   
ค่าออกแบบจ านวนทั้งสิ้น  3,500.-บาท  
6. แผนพัฒนำท้องถิ่น  ปี ( 2561-2565  )  ข้อ 18  
โครงกำรติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์  บริเวณหมู่ที่  ๙  ต ำบล
ข่วงเปำและหมู่ที่  ๒  ต ำบลดอยแก้ว  จ ำนวนงบประมำณ  
1,800,000.-บำท   
ค่าออกแบบจ านวนทั้งสิ้น  31,500.-บาท  

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด 4 ข้อ  
29 “กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถำนที่ก่อสร้ำง  ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น”  ดังนั้น   ผู้บริหำร
เทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป 
นำยอุดม ค ำวัน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่ชี้แจงรำยละเอียด  เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติม  

(นำยวัน  ศรีวิทะ)   ในญัตต ิ เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม  
 ที่ประชุม   อนุมัต ิ 10  เสียง   ไม่อนุมัต ิ  ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.4  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2563  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  
พร้อมขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563  
(รถจักรยานยนต์)   

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

    /งบประมำณ... 
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งบประมำณ  2563 งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะ พร้อมขอ
อนุ มั ติ โ อน เพิ่ ม งบประมำณรำยจ่ ำ ย ปร ะจ ำ ปี ง บประมำณ  2563  
(รถจักรยำนยนต์)   ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2563  
แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง รถจักรยำนยนต์   ขนำด  110 ซี.ซี  แบบเกียร์
อัตโนมัติงบประมำณตั้งไว้ 48,500 บำท นั้น   
เหตุผล  เนื่องจำกส ำนักงบประมำณได้ประกำศเกณฑ์รำคำกลำงบัญชีมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวำคม ประจ ำปี  2562  ท ำให้คุณลักษณะพื้นฐำน
เปลี่ยน จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ตำมระเบียบพัสดุได้  ดังนั้นจึงขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563  แผนงำน
กำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ยำนพำหนะและขนส่ง รถจักรยำนยนต์   ตำมรำยละเอียดดังนี้ 
 

 ค าชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม ค าชี้แจงประกอบงบประมาณที่ขอเปล่ียนแปลง 

1. รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซี.ซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ  

จ ำนวน 48,500 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบขั้นต่ ำ                 
(1)  กรณีขนำดต่ ำกว่ ำ ซีซี   
ที่ก ำหนดไมเ่กิน 5 ซีซี  หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี  ที่
ก ำหนดไมเ่กิน 5 ซีซี  เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด  
ซีซี ที่ก ำหนดไว้                
(2)  รำคำที่ก ำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่ าจดทะเบียน                
(3)  กำรจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์  อุตสำหกรรมเกณฑ์รำคำกลำง
บัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์  ส ำนักงบประมำณ เดือน 
ธันวำคม 2561   

1.รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซี.ซี แบบเกียร์
อัตโนมัติ จ านวน 51,900 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

ขนำดที่ก ำหนดเป็นขนำดปริมำตรกระบอกสูบขั้นต่ ำ                 
(1)  กรณีขนำดต่ ำกวำ่ ซีซี   
ที่ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี  หรือขนำดเกินกว่ำ ซีซี   
ที่ก ำหนดไม่เกิน 5 ซีซี  เป็นรถจักรยำนยนต์ตำมขนำด 
ซีซี ที่ก ำหนดไว้                
(2)  รำคำที่ก ำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน                
(3)  กำรจัดซื้อรถจักรยำนยนต์ ให้มีคุณสมบัติตำม
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์  อุตสำหกรรม 

เกณฑ์รำคำกลำงบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์  ส ำนัก
งบประมำณ เดือน ธันวำคม 2562   

 
เนื่องจำกรำคำรถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซี.ซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ที่ก ำหนด
เกณฑ์รำคำกลำงบัญชีมำตรฐำนครุภัณฑ์  ส ำนักงบประมำณ เดือน ธันวำคม 
2562  ราคาสูงกว่างบประมาณที่เทศบาลต าบลจอมทองตั้งไว้จ านวน  
3,400.-บาท  ดังนั้นผู้บริหารจึงขออนุมัติโอนลดลดประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563  เพื่อโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2563  ตามรายการดังนี้ 
 

/โอนลด... 
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          โอนลด โอนเพิ่ม 
1. แผนงาน 
    งาน  
    งบ  
    หมวด 
    ประเภท  

กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ด ำเนินงำน 
ค่ำใช้สอย 
รำยจำ่ยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำ
ลักษณะรำยจำ่ยหมวดอื่นๆ  
โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 
งบประมำณตั้งไว้ 100,000 บำท 
มีกำรเบิกจ่ำยไปแล้ว 90,563.75  บำท 
งบประมำณคงเหลือ 9,436.25  บำท 
ขอโอนลด  3,400  บาท 

1. แผนงาน 
    งาน  
    งบ  
    หมวด 
    ประเภท  

กำรศึกษำ 
งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
งบลงทุน 
ค่ำครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนสง่ 
รถจักรยำนยนต์ ขนำด 110 ซี.ซี.  
แบบเกียร์อัตโนมัติ 
งบประมาณตั้งไว้ 48,500 บาท 
ขอโอนเพิ่ม  3,400  บาท 
รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 51,900.-
บาท 

 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4 ข้อ 27 
“กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ที่ท ำ
ให้ ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็น
อ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น”  และข้อ  29 “กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจง
งบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ 
ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่ก่อสร้ำง  ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น” ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป   นำยอุดม ค ำวัน นำยกเทศมนตรีต ำบล
จอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ  เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพิ่มเติมในญัตติ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใด  อภิปรำยขอมติที่ประชุมเป็น  2 ประเด็น   

ประเด็นที่  1  
ขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงรำยละเอียดค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ 2563  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 

มติที่ประชุม   อนุมัติ   10 เสียง ไม่อนุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  
    ประเด็นที่ 2 

ขออนุมัตโิอนเงินงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ 2563  ค่ำครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนสง่ 

มติที่ประชุม   อนุมัต ิ 10 เสียง ไม่อนุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.5  ญัตติขอควำมเห็นชอบในกำรจ ำหน่ำยอำคำรเรียน กรณีได้รับกำรจัดสรร   
งบประมำณสร้ำงอำคำรทดแทนอำคำรหลังเดิมในที่รำชพัสดุ      

/เชิญผู้บริหำร.... 
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ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ   
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วยผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง        
(นำยอุดม  ค ำวัน) ขอเสนอญัตติขอควำมเห็นชอบในกำรจ ำหน่ำยอำคำรเรียน กรณีได้รับกำรจัดสรร

งบประมำณสร้ำงอำคำรทดแทนอำคำรหลังเดิมในที่รำชพัสดุ  ด้วยหลักกำรและ
เหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมที่ เทศบำลต ำบลจอมทอง ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุน
เฉพำะกิจ รำยกำรเงินอุดหนุนส ำหรับสนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรเรียนและ
อำคำรประกอบ ตำมบัญชีรำยกำรงบประมำณที่จะได้รับจัดสรร ตำม
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นค่ำ
ก่อสร้ำงอำคำรเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ฐำนแผ่) ส ำหรับโรงเรียนเทศบำล
จอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ) เทศบำลต ำบลจอมทอง อ ำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง เป็นเงินงบประมำณ 9,771,800 บำท (เก้ำล้ำนเจ็ด
แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อย) นั้น   
เหตุผล  อำคำรเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณอุดหนุนเฉพำะกิจดังกล่ำว มี
วัตถุประสงค์กำรก่อสร้ำงอำคำร เพื่อเป็นกำรก่อสร้ำงทดแทนอำคำรหลังเดิมที่
ช ำรุด ทรุดโทรม ไม่สำมำรถใช้ในกำรจัดกำรศึกษำได้ และไม่คุ้มค่ำที่จะท ำกำร
ซ่อมแซม ได้แก่อำคำรหมำยเลข 4 ซึ่งเทศบำลต ำบลจอมทองได้รับกำรอนุญำต
ให้ใช้ ตำมหนังสืออนุญำตให้ใช้ที่รำชพัสดุ ที่ 0550-009-2560 (อำคำรไม้) 
โรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วงเปำเหนือ)   ตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำ ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 
2560 ข้อ 215  “หลังจำกกำรตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดควำมจ ำเป็นหรือ
หำกใช้ในหน่วยงำนของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยมำก ให้เจ้ำหน้ำที่เสนอ
รำยงำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ เพื่อพิจำรณำสั่งให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

   (1) ขำย  
   (2) แลกเปลี่ยน  
   (3) โอน  
   (4) แปรสภำพหรือท ำลำย ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนด 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 2560 
มำตรำ 122 ก ำหนดว่ำ ให้ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 
2535 และระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 และบรรดำระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติ 
และข้อก ำหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุ ของ
หน่วยงำนของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภำยใต้บังคับ ของระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี       
ว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี รวมทั้ง มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรบริหำรพัสดุของ
หน่วยงำนของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ 
จนกว่ำจะมี 
 



/กฎกระทรวง... 
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กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกำศ ในเรื่องนั้น ๆ ตำมพระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วยกำรบริหำรรำชกำร  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 หมวด             
4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 155 กำรให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับสิทธิใดๆ อัน
เกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น     ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ ด้วยกำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ และ
กำรใช้ที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2546 หมวด 5 กำรจ ำหน่ำยอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่
จะท ำกำรรื้อถอน วัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือกำรจ ำหน่ำยต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆที่
ได้มำจำกท่ีรำชพัสดุ ข้อ 22 กำรจ ำหน่ำยอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่จะท ำกำรรื้อ
ถอน หรือกำรจ ำหน่ำยวัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือกำรจ ำหน่ำยต้นไม้ ดิน หรือวัสดุ
อ่ืนๆ ที่ได้มำจำกท่ีรำชพัสดุ ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักนำยรัฐมนตรีว่ำด้วย
กำรพัสดุ        โดยอนุโลม    
อธิบดีกรมธนำรักษ์ ได้แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค 0308/ ว 145 ลงวันที่ 31 
ตุลำคม 2560 อำศัยอ ำนำจตำมข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ ด้วย
กำรปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ และกำรใช้ที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2546 ก ำหนดให้ กำร
จ ำหน่ำยอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่จะท ำกำรรื้อถอน วัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือกำร
จ ำหน่ำยต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆที่ได้มำจำกที่รำชพัสดุ ตำมข้อ 22 ในระเบียบ
เดียวกัน ให้กำรจ ำหน่ำยอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่จะท ำกำรรื้อถอน หรือกำร
จ ำหน่ำยวัสดุที่รื้อถอนแล้ว หรือกำรจ ำหน่ำยต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ได้มำจำก
ที่รำชพัสดุ ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 2560 ข้อ 215 โดยอนุโลม  

ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตำม พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
ภำครั ฐ   พ .ศ.  2560 มำตรำ 122  ประกอบ ระเบียบตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำ ด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 
2560 ข้อ 215 และ ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุของหน่วย
กำรบริหำรรำชกำร ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 
2553 หมวด 4 เบ็ดเตล็ด ข้อ 155  และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ ด้วยกำร
ปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ และกำรใช้ที่รำชพัสดุ พ.ศ. 2546  ผู้บริหำรเทศบำล
จึงขอขอควำมเห็นชอบในกำรจ ำหน่ำยอำคำรเรียน กรณีได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณสร้ำงอำคำรทดแทนอำคำรหลังเดิมในที่รำชพัสดุต่อสภำเทศบำล
ต ำบลจอมทอง พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป  นำยอุดม ค ำวัน 
นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ  เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยในญัตติ  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)     
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำลฯ กระผม  นำยจรัล  กันธิยะ  สมำชิกสภำเทศบำล
(นำยจรัล  กันธิยะ)  ต ำบลจอมทอง  ขอเรียนสอบถำมเพิ่มเติมดังนี้  
 



/ตำมญัตติ... 
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ตำมญัตติที่เสนอมำตำมวรรคสอง  ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำ ด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  พ.ศ. 2560 ข้อ 215  “หลังจำกกำร
ตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดควำมจ ำเป็นหรือหำกใช้ในหน่วยงำนของรัฐต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยมำก ให้เจ้ำหน้ำที่เสนอรำยงำนต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
เพื่อพิจำรณำสั่งให้ด ำเนินกำรตำมวิธีกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

   (1) ขำย  
   (2) แลกเปลี่ยน  
   (3) โอน  

    (4) แปรสภำพหรือท ำลำย 
    อยำกสอบถำมว่ำเมื่อได้รับควำมเห็นชอบเทศบำลฯ จะด ำเนินกำรตำมข้อใด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ขออนุญำตให้รองนำยกเทศมนตรี          
(นำยอุดม  ค ำวัน)  นำยพิรุณ  รักรำษฎร์  ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
รองนายกเทศมนตรี  เรียน ประธำนสภำเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล  ขอเรียนชี้แจงรำยละเอียด 
(นำยพิรุณ  รักรำษฎร์) เพิ่มเติมดังนี้  ผู้บริหำรจะด ำเนินกำรตำมระเบียบที่ก ำหนดโดยด ำเนินกำรตั้งแต่

ขั้นตอนที่ 1- 4 
นายกเทศมนตรีฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้  เทศบำลฯ จะด ำเนินกำรรื้ออำคำรเรียนโดยมีกำร 
(นำยอุดม  ค ำวัน) แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ ก ำหนด และให้กองช่ำงส ำรวจ

และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย และในส่วนของพัสดุให้รับผิดชอบเรื่องกำรจ ำหน่ำย 
ประธานสภา ฯ ขอบคุณผู้บริหำรที่ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำย 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   ในญัตติ  เมื่อไม่มีสมำชิกสภำเทศบำลท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ  

 เรื่องท่ี  1  ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ประธานสภา ฯ   หำรือท่ีประชุมสภำเทศบำลฯ  ในกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล สมัย 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) สำมัญประจ ำปี  2563  วำ่จะก ำหนดกี่สมัยและมีก ำหนดกี่วัน  ซึ่งกำรประชุมใน

วันนี้เป็นกำรประชุม สมัยสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี 2563 โดยสภำเทศบำล
ต ำบลจอมทอง จะก ำหนดสมัยประชุมก่ีสมัย เชิญเลขำนุกำรสภำเทศบำลฯ ชี้แจง
รำยละเอียดเกี่ยวกับญัตตินี้ 

เลขานุการสภาฯ   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.    
(นำยสมเพชร  มณีวรรณ)  2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 11 เมื่อมีประธำนสภำ 

ท้องถิ่นแล้ว ให้สภำท้องถิ่นเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่น เลขำนุกำรสภำท้องถิ่น 
   และให้ประธำนสภำท้องถิ่นน ำปรึกษำในที่ประชุมเกี่ยวกับกำรประชุมสมัยสำมัญ 
   ดังนี้ (2) ส ำหรับเทศบำล ให้สภำเทศบำลก ำหนดว่ำกำรประชุมสมัยสำมัญ 

ประจ ำปี แต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก ำหนดกี่วัน กับให้
ก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก ำหนดกี่วัน 

ประธานสภา ฯ   หำรือท่ีประชุมสภำเทศบำลฯ  ในกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  สมัยสำมัญ ประจ ำปี  2563  กี่สมัย 
 

/สมำชิก.... 
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สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำล ดฉิันนำงนงลักษณ์  นวพรภักดีสมำชิกสภำเทศบำล 
(นำงนงลักษณ์  นวพรภักดี) ขอเสนอก ำหนดสมัยประชุม  สมัยสำมัญ  จ ำนวน  4  สมัย   
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน    
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำงเกศนี  วิชัยชำติ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยพงษ์จันทร์ กรัญญำ) 
ประธานสภา ฯ   หำรือท่ีประชุมสภำเทศบำลฯ ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ ทำ่นใดจะก ำหนดสมัย 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ประชุม   สมัยสำมัญ  ประจ ำปี 2563  อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดเสนอ 
    ขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง   
ประธานสภา ฯ   หำรือท่ีประชุมสภำเทศบำลฯ  ในกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำป ี 2563  เมื่อใดและมีก ำหนดกี่วัน   
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำล  กระผมนำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ สมำชิกสภำ
เทศบำล 
(นำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ) ขอเสนอก ำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 1 

พฤษภำคม  2563   มีก ำหนด 30 วัน 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน    
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยสมบูรณ์  ชมภูศรี)  
ประธานสภา ฯ   หำรือท่ีประชุมสภำเทศบำลฯ ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ ทำ่นใดจะก ำหนดสมัย 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมญั สมัยที่ 2 ประจ ำปี 2563 อีกหรือไม่เมื่อไม่มี 
    สมำชิกท่ำนใดเสนอขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง     
ประธานสภา ฯ   หำรือท่ีประชุมสภำเทศบำลฯ  ในกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ ำป ี 2563 เมื่อใดและมีก ำหนดกี่วัน  
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำล  กระผม นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง สมำชิกสภำ 
(นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง) เทศบำล  ขอเสนอก ำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 3 ประจ ำป ี2563  ตั้งแต่วันที่ 1 

สิงหำคม 2563 มีก ำหนด 30 วัน 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน    
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำงนงลักษณ์  นวพรภักดี) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยสมบูรณ์  ชมภูศรี)  



/ประธำน... 
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ประธานสภา ฯ   หำรือท่ีประชุมสภำเทศบำลฯ ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ ทำ่นใดจะก ำหนดสมัย 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมญั สมัยที่ 3 ประจ ำปี 2563 อีกหรือไม่เมื่อไม่มี 
    สมำชิกท่ำนใดเสนอขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง     
ประธานสภา ฯ   หำรือท่ีประชุมสภำเทศบำลฯ  ในกำรก ำหนดสมัยประชุมสภำเทศบำล  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำป ี 2563  เมื่อใดและมีก ำหนดกี่วัน  
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำล  ดิฉันนำงเกศนี  วิชัยชำติ  สมำชิกสภำเทศบำล 
(นำงเกศนี  วิชัยชำติ)  ขอเสนอก ำหนดสมัยประชุม สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกำยน  
    2563 มีก ำหนด 30 วัน 
 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน    
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยพงษ์จันทร์ กรัญญำ)   
ประธานสภา ฯ   หำรือท่ีประชุมสภำเทศบำลฯ ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ ทำ่นใดจะก ำหนดสมัย 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมญั สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2563 อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี 
    สมำชิกท่ำนใดเสนอขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง   

เรื่องท่ี  2  ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 
 2564 

ประธานสภา ฯ   หำรือท่ีประชุมสภำเทศบำลฯ ในกำรก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำป ี 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  2564 วำ่จะก ำหนดกี่สมัยและมีก ำหนดกี่วัน ขอหำรือท่ีประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  กระผมนำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ  
(นำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ) สมำชิกสภำเทศบำล  ขอเสนอวันเริ่มประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีสมัยแรก 

ประจ ำปี พ.ศ. 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์  2564  โดยมีก ำหนด 30 วัน 
ประธานสภา ฯ   ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน    
(นำยวัน  ศรีวิทะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยพงษ์จันทร์ กรัญญำ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยสมบรูณ์ ชมภูศรี)     
ประธานสภา ฯ   หำรือท่ีประชุมสภำเทศบำลฯ ว่ำสมำชิกสภำเทศบำลฯ ทำ่นใดจะก ำหนดวันเริ่ม 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ประชุมสมัยสำมัญประจ ำปีสมัยแรก ประจ ำปี พ.ศ. 2564 อีกหรือไม่เมื่อไม่มี 
    สมำชิกท่ำนใดเสนอขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง   



 
/ประธำน... 
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ประธานสภา ฯ   สอบถำม สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องในญัตติอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)    
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำล   กระผมนำยชำญ  วงค์พรม สมำชิกสภำเทศบำล 
(นำยชำญ  วงค์พรม) ขอเรียนสอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงกำรตำมเทศบัญญัติที่ตั้งไว้ในปี 63 และ

โครงกำรที่จะด ำเนินกำรต่อไปว่ำด ำเนินกำรไปแล้วอย่ำงไรบ้ำง  ดังนี้ 
1. กำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้ำนแท่นค ำ 
2. ลำนกีฬำเอนกประสงค์ เครื่องออกก ำลังกำย 
3. ซ่อมแซมไหล่ทำงถนนบริเวณทำงเข้ำร้ำนริมน้ ำแท่นค ำที่ช ำรุด 

รองนายกเทศมนตรี  ขออนุญำตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ 
(นำยอินตำ  นันตะพรม)  1. กำรก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้ำนแท่นค ำ  อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

2. กำรติดตั้งเครื่องออกก ำลังกำย  ขอชะลอไปก่อนและจะรีบด ำเนินกำรต่อไป  
 3. กำรซ่อมไหล่ทำงจะให้กองช่ำงไปดูและให้รีบด ำเนินกำร 

ประธานสภา ฯ   สอบถำม สมำชิกสภำฯ ท่ำนใดจะเสนอเรื่องในญัตติอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ เมื่อไม่มี 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  สมำชิกสภำเทศบำลทำ่นใดเสนอ  ขอปิดประชุม  

เลิกการประชุม   เวลำ  12.45  น. 

                          
             จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

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

                    รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำมมติสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
    สมัยสำมัญ    สมัยที่..........ครั้งที่...........ประจ ำปี  พ.ศ. 2563 

   เมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. 2563 
 
 
 
                            (นำยวัน   ศรีวิทะ)  
                        ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 


