
  
 

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

                                  5  สิงหำคม     2563      

เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  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 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  22  กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่นตำมข้อ  20 ให้ประธำนสภำท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นทรำบล่วงหน้ำ  พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในสถำนที่เปิดเผย ณ  ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อนก ำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวันเว้นแต่เป็นกำรประชุม  อันรีบด่วนจะแจ้งก ำหนดเปิดสมัย
ประชุมและปดิประกำศน้อยกว่ำนั้นก็ได้แต่ไม่ให้น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำเปิดสมัยประชุม  โดยให้ระบุเหตุ
อันรีบด่วนในหนังสือด้วย 

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

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ    

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 
(นำยวัน   ศรีวิทะ) 

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



 
 
 

 
 
 
 

 ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

เรื่อง  กำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยสำมัญ  สมัยที่  3  ประจ ำปี  2563 
........................................................................... 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  22  กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่นตำมข้อ  20  ให้ประธำนสภำท้องถิ่นแจ้งเป็น
หนังสือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นทรำบล่วงหน้ำ  พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในสถำนที่เปิดเผย  ณ  ส ำนักงำนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อนก ำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวัน   เว้นแต่เป็นกำรประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก ำหนดเปิด
สมัยประชุมและปิดประกำศน้อยกว่ำนั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำเปิดสมัยประชุม  โดยให้
ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือด้วย 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบฯ  ที่ก ำหนดไว้จึงประกำศกำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบล
จอมทอง  สมัยสำมัญ สมัยที่ 1  ประจ ำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหำคม  2563 เป็นต้นไป  โดยมีก ำหนดสมัยประชุม
ไม่เกิน 30 วัน   ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่    5  สิงหำคม   พ.ศ.  2563 

(ลงชื่อ) 

 

     (นำยวัน   ศรีวิทะ)   
              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ที่ ชม 52101/(ส)                        ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 

                ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 

                                                                          สิงหำคม  2563  

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1 ประจ ำปี  2563 

เรียน  นำยอุดม   ค ำวัน      นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 

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

       ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่  28 พฤษภำคม  2563  
3.  ญัตติรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำ       จ ำนวน  1  ชุด         
     เทศบำลประจ ำปี 2562  ของนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 
4.  ญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย           จ ำนวน  1  ชุด         
     ประจ ำปีงบประมำณ 2564 (วำระที่ 1) 
5.  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เพ่ือตั้งจ่ำยเป็น จ ำนวน  1  ชุด 
     รำยกำรใหม่  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑโ์ฆษณำและเผยแพร่  ติดตั้งป้ำย     
     ประชำสัมพันธ์บอกทำงเข้ำเทศบำลต ำบลจอมทอง    
6.  ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2564           จ ำนวน  1 เล่ม 
7.  โครงกำรประกอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564       จ ำนวน  1 ชุด 

ตำมมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี 2563 ได้ก ำหนดสมัย
ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 3  ประจ ำปี  2563 ตั้งแต่วันที่  1  สิงหำคม  2563  โดยมีก ำหนด 30 วัน   

เนื่องจำกผู้บริหำรมีญัตติต่ำงๆ  ที่จะขอให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทองได้พิจำรณำ  ดังนั้นเพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมติที่ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำฯ  สมัยสำมัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  ประจ ำปี  
2563  ในวันที่  13 สิงหำคม  2563  เวลำ 10.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ  และเข้ำร่วมประชุมตำมก ำหนดวัน  เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวต่อไป 

   ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

    (นำยวัน   ศรีวิทะ) 
                                                        ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
งำนกิจกำรสภำเทศบำล 
โทร. 0-5334-1892   ตอ่  22 
โทรสำร  0-5334-2273 



 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563 

วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

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

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนสภำเทศบำลแจ้งต่อท่ีประชุมทรำบ 
   -ถ้ำมี- 

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลสมัยสำมัญ  สมัยที่ 2  ประจ ำปี  2563   
                               เมือ่วันที่  28  พฤษภำคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถำม    
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนบำยที่ได้แถลงไว้ต่อสภำเทศบำล 
       ประจ ำปี 2562  ของนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง 
5.2   ญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี   
        งบประมำณ  2564  (วำระที่ 1) 
5.3  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็น 

รำยกำรใหม่  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑโ์ฆษณำและเผยแพร่  ติดตั้งป้ำย  
ประชำสัมพันธ์บอกทำงเข้ำเทศบำลต ำบลจอมทอง   

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
บันทึกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่  1  ประจ ำปี  2563  
วันที่   15  สิงหำคม 2563  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   วิชัยชำติ  
 9. นำยจรัล   กันธิยะ  ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                      จรัล   กันธิยะ 
 10. นำยสมศักดิ์    ยศถำมี       ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      สมศักดิ์    ยศถำมี       

11. นำยชำญ    วงค์พรม   ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      ชำญ    วงค์พรม   
 

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

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

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

 8.  ว่ำที่ร้อยตรีสุธี  สกุลทอง ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                     สุธี  สกุลทอง 
9.  นำงสำวชนิดำ  นันตำบุญ ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง                     ชนิดำ  นันตำบุญ 
10.  นำยบุญสืบ  ภักตรำ  ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข           บุญสืบ  ภักตรำ  
11.  นำยศักดิ์เกษม กุณรังษี ต ำแหน่ง    หัวหน้ำส ำนักปลัด                       ศักดิ์เกษม กุณรังษี 
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.  นำงผ่องพรรณ์  ออแก้ว ต ำแหน่ง   หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้       ผ่องพรรณ์  ออแก้ว 
16.  นำงเยำวเรศ  แสนใจมูล ต ำแหน่ง    เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี       เยำวเรศ แสนใจมูล 
17.  นำงอัมพวัน  สกุลทอง ต ำแหน่ง    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร       อัมพวัน  สกุลทอง  

 
/เริ่มกำรประชุม.... 
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เริ่มการประชุม 
  เมื่อถึงเวลำ 10.00 น. เลขำนุกำรสภำฯ ได้เชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำห้องประชุม และนับองค์
ประชุมจำกบันทึกที่ลงชื่อของสมำชิกสภำ เมื่อครบองค์ประชุมตำมระเบียบแล้ว กล่ำวเชิญประธำนและสมำชิกเข้ำนั่ง
ประจ ำที่  และเชิญประธำนสภำ ฯ  กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  
ประจ ำปี  2563  ประธำนสภำด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   -ไมมี- 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)    

ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    -  กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ สมัยที่ 2 ประจ ำปี  

2563  เมื่อวันที่  28  พฤษภำคม  2563   
ประธานสภาฯ   เชิญสมำชิกสภำพิจำรณำตรวจสอบและสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไข 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  รำยงำนกำรประชุม  เมื่อไม่มีท่ำนใดแก้ไข จึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   รับรอง 10  เสียง   ไม่รับรอง   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   แจ้งสมำชิกสภำเทศบำลฯ ว่ำสมำชิกท่ำนใดประสงค์จะตั้งกระทู้ถำมที่ประชุมฯ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  หรือผู้บริหำรท้องถิ่นหรือไม่ หำกไม่มีจะได้ด ำเนินกำรประชุมฯ ตำมระเบียบ 
                                      วำระต่อไป 
ที่ประชุม   รับทรำบ และไม่มีท่ำนใดตั้งกระทู้ถำม 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ   แจ้งสมำชิกสภำเทศบำลฯ ว่ำกำรประชุมครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จแล้ว จึงขอด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำร 
    ประชุมต่อไป 
ที่ประชุม   รับทรำบ  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาล  ประจ าปี 2562  ของนายกเทศมนตรีต าบลจอมทอง 

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

ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
/หลักกำร.... 
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หลักการ  ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
มำตรำ 48 ทศ วรรคแรก  บัญญัติว่ำ “ก่อนนำยกเทศมนตรีเข้ำรับหน้ำที่ ให้
ประธำนสภำเทศบำล เรียกประชุมสภำเทศบำล เพ่ือให้นำยกเทศมนตรี แถลง
นโยบำยต่อสภำ  โดยไม่มีกำรลงมติฯ” และมำตรำ 48 วรรคสี่   บัญญัติว่ำ “ให้
นำยกเทศมนตรีจัดท ำรำยงำน แสดงผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภำเทศบำลเป็นประจ ำทุกปี” และมำตรำ 48 วรรคสุดท้ำย  บัญญัติว่ำ “ค ำแถลง
ของนำยกเทศมนตรีและรำยงำนแสดงผลกำรปฏิบัติงำนให้ประกำศไว้ โดยเปิดเผยที่
ส ำนักงำนเทศบำลด้วย”  
เหตุผล บัดนี้ ผู้บริหำรได้ปฏิบัติงำนครบรอบ 1 ปี  ดังนั้น จึงขอถือโอกำสอันดีนี้  
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบ 1 ปี  ที่ผ่ำนมำให้ทุกท่ำน  ได้รับทรำบดังนี้ 
1.  นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม สำธำรณสุขและคุณภำพชีวิต  จ ำนวน  18 โครงกำร 
เป็นเงิน  2,146,000 บำท  (สองล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบำทถ้วน) 
2.  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำประเพณีวัฒนธรรมและกีฬำ  จ ำนวน  11  โครงกำร   
เป็นเงินจ ำนวน  792,000.- บำท  (เจ็ดแสนเก้ำหมื่นสองพันบำทถ้วน) 
3. นโยบำยด้ำนสังคม เศรษฐกิจ  และกำรท่องเที่ยว  จ ำนวน 13 โครงกำร  เป็นเงิน  
1,213,300.- บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนหนึ่งหมื่นสำมพันสำมร้อยบำทถ้วน) 
จึงแถลงผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี  2562  ให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทองทรำบ  
และขอบคุณทุกๆ ท่ำน  ที่ได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลจอมทองในครั้งนี้  
และผู้บริหำรจะพัฒนำกำรด ำเนินงำนในแต่ละด้ำนให้มีควำมก้ำวหน้ำมำกข้ึนเรื่อยๆ 
ต่อไป  ต่อไป ลงชื่อ นำยอุดม ค ำวัน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง   
     

ประธานสภาฯ  ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ  ในญัตติเป็นกำรแถลงผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำร  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   ในปีที่ 2562  ในญัตตินี้ไม่มีกำรลงมติ แต่อย่ำงใด 
ที่ประชุม   รับทรำบ 

5.2 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
งบประมาณ   2564 (วาระที่ 1) 

ประธานสภาฯ   ในกำรเสนอญัตติร่ำงงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำปี ต้องเสนอต่อสภำฯ ภำยใน 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   วันที่  15  สิงหำคม  2563  เชิญนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทองเสนอญัตติ 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง 
(นำยอุดม  ค ำวัน)   ขอเสนอญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี    

งบประมำณ   2564  (วำระที่ 1) ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ.2543 หมวด 3 ข้อ 23  
วรรคสอง ก ำหนดว่ำ เมื่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นได้ พิจำรณำอนุมัติ ให้ตั้ง เงิน
งบประมำณยอดใดเป็นงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีแล้ว  ให้เจ้ำหน้ำที่งบประมำณ
รวบรวมและจัดท ำเป็นร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยเสนอต่อคณะผู้บริหำรท้องถิ่นอีกครั้ง
หนึ่ง  เพ่ือคณะผู้บริหำรท้องถิ่นจะได้น ำเสนอต่อสภำท้องถิ่นนั้น  

/เหตุผล.... 
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เหตุผล  ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง  ได้พิจำรณำจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี  2564  ตำมรำยละเอียดของโครงกำร ฯ  ที่ได้บรรจุในร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2564  โดยในโอกำสนี้คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบล
จอมทองขอแถลงให้ท่ำนประธำนสภำและสมำชิกสภำฯ  ทุกท่ำนได้ทรำบถึง
สถำนกำรณ์กำรคลังของเทศบำลต ำบลจอมทอง ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ว่ำ
ขณะนี้ เ ทศบำลมี เ งินสะสมคงเหลื อ  ประจ ำปี   25 63 เป็นจ ำนวน เงิ น  
84,386,196.11.- บำท  (แปดสิบสี่ล้ำนสำมแสนแปดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้ำสิบ
หกบำทสิบเอ็ดสตำงค์)   ข้อมูล  ณ วันที่  31  กรกฎำคม  2563  และได้ประมำณ
กำรรำยรับและรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2564   ดังนี้   

     1.  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 
      ประมำณกำรรำยรับ  104,560,000.- บำท 
      ประมำณกำรรำยจ่ำย  104,560,000.- บำท 
     2.  งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกิจกำรสถำนธนำนุบำล 

ประมำณกำรรำยรับ  12,801,100.- บำท 
      ประมำณกำรรำยจ่ำย  11,117,600.- บำท 
     3.  งบประมำณรำยจ่ำยเฉพำะกิจกำรประปำ 

ประมำณกำรรำยรับ    1,632,000.- บำท 
      ประมำณกำรรำยจ่ำย    1,632,000.- บำท  

         รวมประมาณการรายรับ         118,793,100.- บาท    
      รวมประมาณการรายจ่าย        117,309,600.- บาท 

ในส่วนของรำยได้ที่เทศบำลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงจัดเก็บให้มีประสิทธิภำพมำก
ยิ่งขึ้น  คำดว่ำจะสำมำรถน ำไปจัดท ำบริกำรสำธำรณะด้ำนต่ำง ๆ  ให้มีประสิทธิภำพ
ได้เป็นอย่ำงดี  รำยละเอียดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2564  ได้ส่งมำพร้อมนี้ 
ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติขอควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564 ต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่อไป ลงชื่อ  นำยอุดม  ค ำวัน  นำยกเทศมนตรีต ำบล
จอมทอง ต่อไปเป็นค ำแถลงงบประมำณประกอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2564  ท่านประธานสภา ฯ  และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล
จอมทอง  บัดนี้ถึงเวลำที่คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง จะได้เสนอร่ำง  เทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทองอีกครั้งหนึ่ง  
ฉะนั้นในโอกำสนี้คณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง จึงขอแถลงให้ท่ำนประธำน
และสมำชิกทุกท่ำนได้ทรำบถึงสถำนะกำรคลัง ตลอดจนหลักกำรและแนวนโยบำย
กำรด ำเนินกำร  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ดังต่อไปนี้ 

    1.   สถานะการคลัง 
        1.1  งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ.25๖3 ณ  วันที่  1 สิงหำคม  พ.ศ.25๖3       
 

/องค์กรปก..... 
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          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถำนะกำรเงิน  ดังนี้ 

    1.1.1   เงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น  92,150,428.35          บำท 
    1.1.2   เงินสะสม             84,386,196.11   บำท 
    1.1.3   ทุนส ำรองเงินสะสม   32,777,921.88    บำท 
    1.1.4   รำยกำรกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ำย จ ำนวน 0  
    โครงกำร  รวม  0.00  บำท 
    1.1.5  รำยกำรที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ ำนวน 7 โครงกำร            
    รวม  857,000.0๐ บำท 
    1.2  เงินกู้คงค้ำง  จ ำนวน 0.00 บำท 
    2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 1 สิงหาคม  2563 
         (1)  รำยรับจริงทั้งสิ้น          82,111,566.12    บำท    ประกอบด้วย 
              หมวดภำษีอำกร            1,250,385.33     บำท 
    หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับ และใบอนุญำต        1,305,669.02     บำท 
    หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน             631,245.09     บำท 
    หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์    1,713,604.68    บำท 
    หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด                 76,930.00    บำท 
    หมวดรำยได้จำกทุน               1,120.00   บำท 
    หมวดภำษีจัดสรร          28,099,840.54   บำท 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    49,032,772.00    บำท  
    (2)   เงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์     3,427,138.63 บำท 
    (3)   รำยจ่ำยจริง   จ ำนวน 68,365,298.69  บำท  ประกอบด้วย   
              งบกลำง                        22,797,470.14       บำท 
     งบบุคลำกร      ๒2,437,269.88       บำท 
     งบด ำเนินกำร      14,545,985.46       บำท  
     งบลงทุน        1,486,742.00       บำท 
     งบรำยจ่ำยอื่น                     0.00    บำท 
     งบเงินอุดหนุน      7,097,831.21   บำท  
    (4) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 
                                                                                  จ ำนวน       2,991,538.63       บำท 

 (5) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินสะสม 
                                                                                   จ ำนวน       1,098,150.00      บำท 

 (6) รำยจ่ำยที่จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม 
                                                                                   จ ำนวน                     0.00     บำท 
    3.  งบเฉพาะการ 
        ประเภทกิจการประปา    
     กิจกำรประปำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
     ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖3 ณ วันที่  1 สิงหำคม   25๖3   

/รำยจ่ำย... 
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รำยรับจริง                 ๑,868,866.94    บำท 
      รำยจ่ำยจริง                1,659,038.25    บำท  
                 ก ำไรสะสม                          ๐.๐๐    บำท 
       เงินสะสม         1,868,866.94    บำท 
      ทุนส ำรองเงินสะสม           418,329.20    บำท 
       กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่นๆ            0.00       บำท 
      ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล             0.00     บำท 
        เงินฝำกธนำคำร    2,789,468.01    บำท 
        ทรัพย์รับจ ำน ำ                0.00     บำท          
      3.  งบเฉพาะการ 
           ประเภทกิจการ กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลต าบลจอมทอง 
         ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖2  ณ วันที่ 1 สิงหำคม 25๖2   

 รำยรับจริง                  7,982,873.18  บำท 
      รำยจ่ำยจริง        5,712,015.59  บำท 
                ก ำไรสะสม   5,107,606.60  บำท 
       เงินสะสม              0.00  บำท 
      ทุนส ำรองเงินสะสม             0.00  บำท  
       กู้เงินจำกธนำคำร/ก.ส.ท./อื่น     38,579,964.00  บำท 
      ยืมเงินสะสมจำกเทศบำล                         0.00   บำท 
        เงินฝำกธนำคำร                  0.00  บำท 
        ทรัพย์รับจ ำน ำ           58,786,100.00 บำท          
ประธานสภาฯ   ในระเบียบวำระที่ 1  ในกำรรับหลักกำร เชิญเลขำนุกำรชี้แจงรำยละเอียด 
(นำยวัน   ศรีวิทะ)     
เลขานุการสภาฯ       ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  
(นำยสมเพชร  มณีวรรณ)  2547 ข้อ 47  ในกำรพิจำรณำญัตติร่ำงเทศบัญญัติร่ำงข้อบัญญัติวำระที่ 
    หนึ่งให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นปรึกษำในหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัติและลงมติ 
    ว่ำจะรับหลักกำรแห่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หำกมีสมำชิกสภำท้องถิ่น 
    ประสงค์จะอภิปรำยห้ำมไม่ให้ลงมติก่อนที่สมำชิกสภำท้องถิ่นได้อภิปรำยใน 
    เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
ประธานสภาฯ   เชิญสมำชิกสภำเทศบำลฯ  ตรวจดูรำยละเอียดตำมร่ำงเทศบัญญัติ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  และมีสมำชิกท่ำนใด จะอภิปรำยอีกหรือไม่  เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมใน    
    วำระท่ี 1  รับหลักกำร   
มติที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1 เสียง 
ประธานสภาฯ  สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  มีมติรับหลักกำรเวลำ 10.30 น. ในกำรพิจำรณำ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ  2564 พิจำรณำเป็นวำระรวดไม่ได้  ตำมระเบียบ 

  
/กระทรวง... 
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กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  2547 ข้อ  103  
ขอหำรือที่ประชุมในกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2564  จะก ำหนดไว้กี่คน  

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำฯ ดิฉันนำงนงลักษณ์  นวพรภักดี  เสนอ   จ ำนวน  3  คน 
(นำงนงลักษณ์ นวพรภักดี)  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน  
(นำยวัน   ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยอินทร์ พรหมบุญเรือง) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยสมบูรณ์ ชมภูศรี) 
ประธานสภาฯ   สอบถำมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอจ ำนวนคณะกรรมแปรญัตติเป็นอย่ำงอ่ืนหรือไม่  
(นำยวัน   ศรีวิทะ)   ถ้ำไม่มีขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1 เสียง  
ประธานสภาฯ  เชิญสมำชิกสภำฯ  เสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ  คนที่  1    
(นำยวัน   ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำฯ กระผมนำงเกศนี  วิชัยชำติ  ขอเสนอคณะกรรมกำร 
 (นำงเกศนี  วิชัยชำติ)  แปรญัตติ คนที่  1  นำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ   
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน  
(นำยวัน   ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยสมบูรณ์  ชมภูศรี)   
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยอินทร์  พรมหบุญเรือง)  
ประธานสภาฯ   สอบถำมสมำชิกท่ำนใดเสนอชื่อคณะกรรมแปรญัตติคนที่ 1 เพ่ิมอีกหรือไม ่
(นำยวัน   ศรีวิทะ)   ถ้ำไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1 เสียง  
ประธานสภาฯ   เชิญสมำชิสภำเทศบำลเสนอชื่อคณะกรรมกำรแปรญัตติ  คนที่  2    
(นำยวัน   ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำฯ กระผมนำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ  ขอเสนอคณะกรรมกำร  
(นำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ)    แปรญัตติ  คนที่ 2   นำยจรัล  กันธิยะ  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำงเกศนี  วิชัยชำติ)   

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

 2.  นำยจรัล   กันธิยะ 
 3.  นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง 
 ขณะนี้เวลำ  10.30 น.  ขอพักกำรประชุม  10 นำที  เพ่ือให้เลขำนุกำรสภำฯ  

  นัดประชุมคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น   คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ 
  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 เพ่ือเลือกประธำนคณะกรรมกำร  
  กรรมกำร และเลขำนุกำร  

เริ่มประชุม   เวลา 10.40 น. 
ประธานสภาฯ   ให้เลขำนุกำรสภำฯ แจ้งผลกำรคัดเลือกประธำน กรรมกำรและเลขำนุกำร             
(นำยวัน   ศรีวิทะ)     คณะกรรมกำรแปรญัตติ 
เลขานุการสภาฯ   1. ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
(นำยสมเพชร  มณีวรรณ)    ประจ ำปี 2564  คือ  นำยพงษ์จันทร์  กรัญญำ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

2.คณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 คือ 
นำยจรัล  กันธิยะ  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     
3.กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2564  คือ นำยอินทร์ พรหมบุญเรือง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบล
จอมทอง     

/ประธำน... 
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ประธานสภาฯ   หำรือที่ประชุมก ำหนดระยะเวลำในกำรยื่นค ำแปรญัตติร่ำงงบประมำณรำยจ่ำย 
(นำยวัน   ศรีวิทะ)     ประจ ำปี 2564 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำฯ ดิฉันนำงนงลักษณ์  นวพรภักดี   ขอเสนอระยะเวลำใน   
(นำงนงลักษณ์  นวพรภักดี )  กำรยื่นค ำแปรญัตติ  มีก ำหนด  5  วัน  ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 สิงหำคม 2563  
    ตั้งแต่เวลำ  08.30 - 16.30 น.  
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน  
(นำยวัน   ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง)   
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำงเกศนี  วิชัยชำติ)  
ประธานสภาฯ   สอบถำมสมำชิกท่ำนใดจะเสนอระยะเวลำในกำรยื่นค ำแปรญัตติอีกหรือไม่         
(นำยวัน   ศรีวิทะ)     เมื่อไม่มีท่ำนใดเสนอ  ขอมติที่ประชุม ระยะเวลำในกำรยื่นค ำแปรญัตติ   
    จ ำนวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 14–18  สิงหำคม 2563  ตั้งแต่เวลำ 08.30–  
    16.30 น. 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1 เสียง  
ประธานสภาฯ   หำรือที่ประชุม วันประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เพ่ือ  
(นำยวัน   ศรีวิทะ)     พิจำรณำ  วำระท่ี 2,3         
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอวันที่ประชุม สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 สิงหำคม   
(นำยอินทร์ พรหมบุญเรือง)  2563   เวลำ 09.30 น. 
ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรอง  2  ท่ำน  
(นำยวัน  ศรีวิทะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำงเกศนี  วิชัยชำติ)   
สมาชิกสภาเทศบาล  รับรอง 
(นำยพงษ์จันทร์ กรัญญำ)  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.3  ญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์บอกทางเข้าเทศบาลต าบลจอมทอง   

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง    
(นำยอุดม  ค ำวัน)   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนลดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เพ่ือตั้งจ่ำยเป็น

รำยกำรใหม่  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  ติดตั้งป้ำย
ประชำสัมพันธ์บอกทำงเข้ำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

/หลักกำร... 
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หลักการ  ด้วยฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลจอมทอง  มีหน้ำที่
ในกำรดูแลรับผิดชอบควำมเรียบร้อยด้ำนอำคำรส ำนักงำนและทรัพย์สินของเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  มีควำมประสงค์ที่จะติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์บอกทำงเข้ำเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  บริเวณสี่แยกไฟแดงแท่นค ำ  ซึ่งเป็นทำงเข้ำส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
จอมทอง  เดิมเทศบำลต ำบลจอมทองได้จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์บอกทำงเข้ำ
เทศบำลต ำบลจอมทอง   ซึ่งโครงสร้ำงของป้ำยเป็นโครงเหล็กและป้ำยไวนิลซึ่งต่อมำ
ป้ำยไวนิลได้ช ำรุด ฉีด ขำด เนื่องจำกกำรใช้งำนมำเป็นเวลำนำน  
เหตุผล  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงำนและเพ่ือเป็นกำร
ประชำสัมพันธ์บอกที่ตั้งของส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง   ฝ่ำยบริหำรงำน
ทั่วไป จึงเห็นควรด ำเนินกำรติดตั้งป้ำยประชำสัมพันธ์บอกทำงเข้ำเทศบำลต ำบล
จอมทอง จ ำนวน 1 ป้ำย (ติดหน้ำ-หลัง) เพ่ือติดตั้งแทนป้ำยเดิมที่ช ำรุด  ดังนั้น จึง
ผู้บริหำรจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  2563  เพ่ือตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้ 

โอนลด เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรงำนทั่วไป  
งบด ำเนินงำน  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่
ไม่ เข้ำลักษะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน   โครงกำรส่ง เสริม 
สนับสนุน กำรเลือกตั้งท้องถิ่น และกำรเลือกตั้งสภำ
ผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ    
งบประมำณตั้งไว้  800,000.-บำท  
ยังไม่มีกำรเบิกจ่ำย    
งบประมำณคงเหลือ  800,000.-บำท   
คำดว่ำในปีงบประมำณ 2563  ยังไม่ด ำเนินกำรจัดกำร
เลือกตั้ง เนื่องจำกกระทรวงมหำดไทย  
มีหนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0818.2/ว 4289 
ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2563 เรื่อง กำรเตรียมกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2564เพื่อเป็น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น     
ขออนุมัติโอนลดจ านวน   89,200.-บาท   

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป  งบลงทุน     
ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่  ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์บอกทางเข้าเทศบาลต าบลจอมทอง  
จ านวน  1 ป้าย  
งบประมำณตั้งไว้  89,200.-บำท   
คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้

- ป้ำยพืน้โลหะซงิค์กรุเฟรมเหล็กกล่องพ่นสีอุตสำหกรรม 2 K             
    (สีพ่นรถยนต)์ ติดสติ๊กเกอร์รูปภำพพิมพ์ด้วยหมึก UV  
    และติดตัวอักษรโลหะซิงค์ยกล่องพ่นสีอุตสำหกรรม 2 K  
    (สีพ่นรถยนต)์ จ ำนวน 1 ป้ำย (ติดหน้ำ-หลัง)  พร้อม         
    ไฟสปอร์ตไลท์ led 50 w ติดขำเหล็ก จ ำนวน 4 ดวง      
    ตำมแบบพร้อมติดตั้ง 
ซึ่งครุภณัฑ์ดังกล่ำวเปน็ครุภัณฑท์ี่ปรำกฏอยู่ในแผนพฒันำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลต ำบลจอมทอง  
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4  ข้อ  27  กำรโอน
เงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวด   ค่ำครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ  
ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติ
ของสภำท้องถิ่น  ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำเทศบำลต ำบล
จอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป  ลงชื่อ นำยอุดม ค ำวัน นำยกเทศมนตรีต ำบล
จอมทอง  

/ประธำน... 
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ประธานสภาฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ  เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยในญัตตินี้ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำลกระผมนำยจรัล กันธิยะ สมำชิกสภำเทศบำล  
(นำยจรัล  กันธิยะ) เห็นด้วยกับกำรติดตั้งป้ำยบอกทำงเข้ำเทศบำลต ำบลจอมทอง  เพ่ือเป็นกำร

ประชำสัมพันธ์สถำนที่ตั้งของส ำนักงำนและเพ่ือเป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีต่อ
องค์กร  ป้ำยเดิมนั้นโครงสร้ำงของป้ำยจะเป็นโครงสร้ำงเหล็กและภำยในจะมี
หลอดไฟเรียงกันอยู่  ขอสอบถำมเพ่ิมเติมดังนี้  
1. ป้ำยที่ด ำเนินกำรติดตั้งใหม่ ใช้โครงสร้ำงเหล็กเดิมหรือว่ำติดตั้งใหม่ 
2. ลักษณะและรูปแบบของป้ำยเป็นอย่ำงไร  อยำกให้มีสีสันและมองเห็นได้ชัดเจน 
3. ป้ำยเป็นป้ำยที่ผลิตด้วยวัสดุใดและหลอดไฟจะใช้แบบเดิมหรือไม่อย่ำงไร 
4. สำยไฟที่ม้วนอยูบ่ริเวณป้ำยนั้นเป็นสำยไฟเดิมหรือไม่อย่ำงไร 

ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหำรชี้แจงในญัตตินี้ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ขออนุมัติมอบหมำยให้ผู้อ ำนวยกำร  
(นำยอุดม  ค ำวัน)    กองช่ำงชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
ผู้อ านวยการกองช่าง  เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมำชิกสภำเทศบำล  ขอชี้แจง
รำยละเอียด 
(ว่ำที่ร้อยตรีสุธี สกุลทอง) เพ่ิมเติมดังนี ้  

1.  โครงสร้ำงป้ำยเดิมเป็นโครงเหล็กได้ด ำเนินกำรตรวจสอบแล้วโครงสร้ำงเดิมเป็น
เหล็กสำมำรถรับน้ ำหนักของป้ำยบอกทำงท่ีจะด ำเนินกำรติดตั้งใหม่ได้   
2.  ลักษณะของป้ำยเป็นป้ำยพื้นโลหะซงิค์กรุเฟรมเหล็กกล่องพ่นสีอุตสำหกรรม 2 K             
(สีพ่นรถยนต)์ ติดสติ๊กเกอร์รูปภำพพิมพ์ด้วยหมึก UV   และติดตัวอักษรโลหะซิงค์ยกล่อง
พ่นสีอุตสำหกรรม 2 K (สีพน่รถยนต์) จ ำนวน 1 ป้ำย (ติดหนำ้-หลัง)   ส ำหรับหลอดไฟ
เดิมจะรื้อออก  และติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ led 50 w ติดขำเหล็ก จ ำนวน 4 ดวง  โดยใช้
หม้อมิเตอร์เดิมของเทศบำลที่ใชใ้นกำรติดตั้งไฟของป้ำยเดิม   
3. ตัวป้ำนเป็นโละท ำจำกอะลูซิงค์คล้ำยๆ กลับป้ำยที่เทศบำลต ำบลจอมทองท ำไว้
เมื่อสิบกว่ำปีที่ผ่ำนมำ  คือป้ำย “เทศบำลต ำบลจอมทองยินดีต้อนรับ”  ป้ำยมี
ลักษณะเป็นสีสะท้อนแสงได้ทั้งกลำงวันและกลำงคืน   โดยป้ำยบอกทำงเข้ำเทศบำล
ต ำบลจอมทอง จะด ำเนินกำรติดตั้งประกบกันเป็นกรอบ หน้ำ–หลัง และปิดรอบด้ำน
ทั้งสี่ด้ำน และติดตั้งไฟสปอร์ไลท์ เพ่ือให้สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนเวลำกลำงคืน 

ประธานสภาฯ   ขอบคุณผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงที่ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมและเชิญสมำชิกสภำ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  เทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติม 
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำลกระผมนำยจรัล กันธิยะ สมำชิกสภำเทศบำล  
(นำยจรัล  กันธิยะ) ขอบคุณผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงที่ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม จำกท่ีได้รับฟังรำยละเอียด

เพ่ิมเติมและเห็นรูปแบบของป้ำยที่จะด ำเนินกำรติดตั้งแล้วเห็นด้วยเพรำะมีรูปแบบที่
บอกทำงเข้ำส ำนักงำน ตรำสัญญำลักษณ์และเบอร์โทรศัพท์ของเทศบำล  

ประธานสภาฯ   เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำย เมื่อไม่มีท่ำนใดอภิปรำย ขอมติที่ประชุม   
(นำยวัน  ศรีวิทะ)     
มติที่ประชุม   อนุมัติ   10 เสียง ไม่อนุมัติ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหำร  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
รองนายกเทศมนตรี  ขออนุญำตแนะน ำพนักงำนเทศบำล โอน (ย้ำย) มำปฏิบัติหน้ำที่ ณ เทศบำล 
(นำยพิรุณ  รักษรำษฎร์)   ต ำบลจอมทอง  3  คน  เชิญพนักงำนแนะน ำตัว 
หัวหน้าส านักปลัด เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมำชิกสภำเทศบำลและผู้บริหำร 
(นำยศักดิ์เกษม กุณรังษี) เทศบำล กระผมนำยศักดิ์เกษม กุณรังสี  ต ำแหน่งหัวหน้ำส ำนักปลัด  โดยสอบบัญชี

ของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นรอบล่ำสุดที่ผ่ำน ยินดีที่ได้มำปฏิบัติหน้ำที่และ
จะตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้ดีที่สุด 

รองปลัดเทศบาลต าบลจอมทอง เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมำชิกสภำเทศบำลและผู้บริหำร 
(นำงรริสรำ  ปกรณ์กตัญญู) เทศบำล ดิฉันนำงรริสรำ  ปกรณ์กตัญญู  ต ำแหน่ง รองปลัดเทศบำล ระดับต้น   

สอบบัญชีของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นรอบล่ำสุดที่ผ่ำน ยินดีที่ได้มำปฏิบัติ
หน้ำที่และจะตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้ดีที่สุด 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เรียนประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมำชิกสภำเทศบำลและผู้บริหำร 
(นำงผ่องพรรณ  ออแก้ว) เทศบำล ดิฉันนำงผ่องพรรณ  ออแก้ว  ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้   

สอบบัญชีของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นรอบล่ำสุดที่ผ่ำน ยินดีที่ได้มำปฏิบัติ
หน้ำที่และจะตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ให้ดีที่สุด 

รองนายกเทศมนตรี  ขอแจ้งก ำหนดกำรโครงกำรที่เทศบำลต ำบลจอมทองจะด ำเนินกำร ดังนี้ 
(นำยพิรุณ  รักษรำษฎร์)   1. โรงเรียนผู้สูงอำยุดูงำน ณ เทศบำลต ำบลร้องวัวแดง ในวันที่ 28 สิงหำคม 2563 
    2. โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีกลุ่มเป้ำหมำย คือ คณะผู้บริหำร  

สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล  ณ อินทนนท์ริเวอร์ไซค์  ในวันที่ 9 กันยำยน 
2563 
3. โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ ผู้น ำชุมชน พนักงำนเทศบำล  
ณ จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 14-15 กันยำยน 2563 

รองนายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญำตแจ้งโครงกำรก่อสร้ำงของเทศบำลต ำบลจอมทอง ดังนี้ 
(นำยอินตำ  นันต๊ะพรม)   1. โครงกำรก่อสร้ำงที่ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมที่อนุมัติต่อสภำเทศบำลเมื่อเดือน

พฤษภำคม 2563 ที่ผ่ำนมำขณะนี้ได้ด ำเนินกำรขออนุมัติด ำเนินกำรโครงกำร
หมดแล้ว 

 2.  โครงกำรที่บรรจุตำมเทศบัญญัติงบประมำณ 2563  ขณะนี้ด ำเนินกำรกำร
โครงกำรหมดแล้ว  คงเหลือ 2 โครงกำร   ดังนี้ 
1. ก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์หมู่ 1 บ้ำนแท่น  
2. ก่อสร้ำงถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีตบริเวณรองหนองหลวง หมู่ 2 ต ำบลหลวง 

นายกเทศมนตรีฯ  ขอขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำนท่ีเข้ำร่วมกำรประชุมในกำรพิจำรณำ 
(นำยอุดม  ค ำวัน)    ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2564  และพิจำรณำให้ควำม 

เห็นชอบในญัตติต่ำง ๆ   
       /เลิกประชุม... 
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เลิกการประชุม   เวลำ  13.45  น. 
 

 

                          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. 2563   

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

 


