
 

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

                                                                       สิงหำคม  2563  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2 ประจ ำปี  2563 

เรียน นำยธรรมนูญ  บูรณะ  เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1.  ระเบียบวำระกำรประชุม            จ ำนวน  1 ฉบับ             
2.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3              จ ำนวน  1 ชุด         

       ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่  13  สิงหำคม  2563  
3.  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เพ่ือตั้งจ่ำย   จ ำนวน  1 ชุด         
     เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
     (ระบบศูนย์บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service)  
4.  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เพ่ือตั้งจ่ำย   จ ำนวน  1 ชุด         
     เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  
     (จัดซื้อไมค์โครโฟนแบบไร้สำยห้องประชุมพร้อมติดตั้ง)    

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

เนื่องจำกผู้บริหำรมีญัตติต่ำงๆ  ที่จะขอให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทองได้พิจำรณำ  ดังนั้นเพ่ือให้
กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมติที่ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำฯ  สมัยสำมัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  
ประจ ำปี  2563  ในวันที่  27  สิงหำคม  2563  เวลำ 09.30 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 สมัยท่ี 3  ครั้งที่  2  ประจ าปี  2563 
วันที่  27 สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น. 

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

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนสภำเทศบำลแจ้งต่อท่ีประชุมทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 
2563  เมื่อวันที่  13  สิงหำคม  2563 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถำม 
   - (ถ้ำมี) 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   4.1  ญัตติพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564       

       (ในวำระท่ี 2 และวำระท่ี 3)   
- ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติรำยงำนผลกำรพิจำรณำแปรญัตติ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เพื่อตั้งจ่ำย    
เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ระบบศูนย์บริกำร 
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service)  
5.2  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เพื่อตั้งจ่ำย    
เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ (จัดซื้อไมค์โครโฟนแบบไร้
สำยห้องประชุมพร้อมติดตั้ง)    

ระเบียบวาระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ   
   - (ถ้ำมี) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
บันทึกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3   ครั้งที่  2  ประจ ำปี  2563  
วันที่   27  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   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.  นำงรริสรำ  ปกรณ์กตัญญู ต ำแหน่ง    รองปลัดเทศบำลต ำบลจอมทอง        รริสรำ  ปกรณ์กตัญญู 
8.  นำยศรีพันธ์ สุจันทร์แสง ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำล          ศรีพันธ์ สุจันทร์แสง 

 9.  ว่ำที่ร้อยตรีสุธี  สกุลทอง ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                     สุธี  สกุลทอง 
10.  นำงสำวชนิดำ  นันตำบุญ ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง                     ชนิดำ  นันตำบุญ 
11.  นำยบุญสืบ  ภักตรำ  ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข           บุญสืบ  ภักตรำ  
12.  นำยศักดิ์เกษม กุณรังษี ต ำแหน่ง    หัวหน้ำส ำนักปลัด                       ศักดิ์เกษม กุณรังษี 
13.  นำงรัชนีวรรณ จินดำสถำน ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป           รชันีวรรณ จินดำสถำน 
14.  นำงปำริชำติ  บุญทอง ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรเงินกำรคลัง    ปำริชำติ  บุญทอง 
15.  นำยชัยอนันต์  ค ำแปง ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยวชิำกำรและแผนฯ       ชัยอนันต์ ค ำแปง 
16.  นำงผ่องพรรณ์  ออแก้ว ต ำแหน่ง   หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้       ผ่องพรรณ์  ออแก้ว 
17.  นำงเยำวเรศ  แสนใจมูล ต ำแหน่ง    เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี       เยำวเรศ แสนใจมูล 
18.  นำงอัมพวัน  สกุลทอง ต ำแหน่ง    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร       อัมพวัน  สกุลทอง  

 



/เริ่มกำรประชุม.... 

 

-2- 
เริ่มการประชุม 
  เมื่อถึงเวลำ 09.30 น. เลขำนุกำรสภำฯ ได้เชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำห้องประชุม และนับองค์
ประชุมจำกบันทึกที่ลงชื่อของสมำชิกสภำ เมื่อครบแล้ว กล่ำวเชิญประธำนและสมำชิกเข้ำนั่งประจ ำที่  และเชิญ
ประธำนสภำ ฯ  กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่  2 ประจ ำปี   
2563   ประธำนสภำด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   เรื่องท่ี 1  ประชำสัมพันธ์กำรร่วมบริจำคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำท่วม
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   ที่จังหวัดน่ำน  ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้ำนของนำยชัยอนันต์  ค ำแปง  หัวหน้ำฝ่ำย 

วิชำกำรและแผนฯ เทศบำลต ำบลจอมทอง 
เรื่องท่ี 2  แจ้งให้สมำชิกสภำเทศบำลเข้ำร่วมกำรศึกษำดูงำนของโรงเรียน
ผู้สูงอำยุในวันที่ 28  กันยำยน 2563  ณ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร้องวัวแดง  
โดยให้มำขึ้นรถที่สถำนีป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  เวลำ 06.00 น.  กำร
แต่งกำยเสื้อสีฟ้ำ 
- ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง ชี้แจงรำยละเอียดเพ่ิมเติม 

นำยกเทศมนตรีฯ   ในวันที่ 27  กันยำยน 2563  เวลำ 13.00น. นำยกเทศมนตรี  ประธำนสภำ 
(นำยอุดม  ค ำวัน)  และปลัดเทศบำล ต้องเดินทำงเข้ำร่วมกำรประชุมโครงกำรอบรมสัมมนำวิชำกำร 

บริบทของท้องถิ่นกับกำรพัฒนำประเทศไทยในปัจจุบัน “สัมมนำผู้บริหำรท้องถิ่น
และเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นภำคเหนือเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ”  และในวันที่ 28 
กันยำยน 2563  นำยกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ  มำเป็นประธำน
กล่ำวเปิดกำรสัมมนำและปำฐกถำพิเศษ เรื่อง กำรบริหำรรำชกำรของรัฐบำล 
“รวมไทยสร้ำงชำติ”  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษำ 

ที่ประชุม   รับทรำบ    

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ    เชิญสมำชิกสภำพิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
 (นำยวัน  ศรีวิทะ)                     จอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี  2563 เมื่อวันที่  13   
                                           สิงหำคม  2563  และสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุม   

 และสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมอีกหรือไม่ จึงขอมต ิ
 ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุม 

มติที่ประชุม    รับรอง  10  เสียง  ไม่รับรอง  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง  

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

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 



    4.1  ญัตติพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
    2563   (ในวาระที่ 2 และวาระที่ 3)   

/ประธำน... 
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ประธานสภาฯ   - เชิญประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติรำยงำนผลกำรพิจำรณำแปรญัตติ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  2564 
ประธานคณะกรรมการ  รำยงำนกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 
(นำยพงษ์จันทร์ กรัญญำ) เมื่อวันที่   18  สิงหำคม  2563  เวลำ  17.00 น.  ณ  ห้องประชุมสภำ

เทศบำลต ำบลจอมทอง   
เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ตำมมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบล
จอมทอง  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2563  เมื่อวันที่  13  
สิงหำคม 2563 ได้ก ำหนดให้มีกำรแปรญัตติเป็นเวลำ  5  วัน นับตั้งแตว่ันที่  
14 - 18 สิงหำคม  2563 ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น.  นั้น 
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลำยื่นค ำแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ  2564   ปรำกฏว่ำไม่มีผู้มำยื่นเสนอค ำขอแปรญัตติแต่อย่ำงใด 
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้มีกำรจัดท ำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
2564  ประกอบด้วย  

    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 
     ให้คงไว้ตำมร่ำงเดิมโดยไม่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด   

จึงขอรำยงำนผลกำรประชุมพิจำรณำของคณะกรรมกำรแปรญัตติร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  2564 มำเพ่ือโปรดทรำบ ลงชื่อ นำยพงษ์จันทร์   
กรัญญำ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติ  
ลงชื่อ นำยจรัล   กันธิยะ สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง กรรมกำรแปรญัตติ 
ลงชื่อ นำยอินทร์  พรหมบุญเรือง สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง กรรมกำร
แปรญัตติ/เลขำนุกำร 

ประธานสภา ฯ   ตำมที่ประธำนคณะกรรมกำรแปรญัตติได้อ่ำนรำยงำนกำรแปรญัตติ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2564 ในกำรพิจำรณำร่ำง 

ข้อบัญญัติในวำระที่สองถือว่ำที่ประชุมเห็นชอบเพรำะไม่มีสมำชิกท่ำนใดยื่นแปร
ญัตติจึงไม่มีกำรลงมติในวำระนี้  ดังนั้นกำรจัดท ำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2564 ให้คงไว้ตำมร่ำงเดิมโดยไม่มีกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด   



ประธานสภา ฯ   ในวำระท่ี 3   ขั้นลงมติเชิญเลขำนุกำรสภำฯ  ชี้แจงรำยละเอียด 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  

/เลขำนุกำร... 
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เลขานุการสภา ฯ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  
(นำยสมเพชร  มณีวรรณ)  2547 หน้ำ 14 ข้อ 52  กำรพิจำรณำญัตติร่ำงข้อบัญญัติ ในวำระท่ีสำม 

ไม่มีกำรอภิปรำย   เว้นแต่ที่ประชุมสภำท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีกำรอภิปรำยถ้ำมี
เหตุอันสมควร  ในกำรพิจำรณำวำระนี้ให้ที่ประชุมสภำท้องถิ่นลงมติว่ำจะให้ตรำ
เป็นข้อบัญญัติ หรือไม ่

ประธานสภา ฯ   ในกำรพิจำรณำในวำระนี้  ให้ที่ประชุมสภำลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  2563 หรือไม่  ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 10  เสียง  ไม่เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง 1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เพื่อตั้งจ่าย    
เป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ระบบ
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service)  

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)   
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบล      
(นำยอุดม  ค ำวัน)   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เพ่ือตั้งจ่ำย

เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ระบบศูนย์บริกำร
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service   ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ด้วยฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  ส ำนักปลัดเทศบำล  มีแนวทำงที่             
จะด ำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรให้บริกำรประชำชนให้มีประสิทธิภำพเพ่ิมมำก
ขึ้นโดยกำรขับเคลื่อนเทศบำลต ำบลจอมทองสู่กำรเป็นเทศบำลอัจริยะด้ำนกำร
ให้บริกำรสำธำรณะ (Smart City)  เพ่ือให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกด้ำนกำร
บริหำรสำธำรณะมำกขึ้น  ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและลดขั้นตอนกำรบริกำรของ
ประชำชน  โดยจะด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์บริกำรควำมเป็นเลิศเทศบำลต ำบล
จอมทอง Excellent Service Center เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรให้บริกำร
ประชำชน  และในปีงบประมำณ 2563  จะด ำเนินกำรติดตั้งระบบศูนย์บริกำร
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service  ซึ่งเป็นกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน          
ร้องทุกข์ ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม One Stop Service ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ในขั้นตอนเดียว  ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลำในกำรมำติดต่อรำชกำร  
เหตุผล  เพ่ือให้กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรควำมเป็นเลิศเทศบำลต ำบลจอมทอง 
Excellent Service Center  บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำรประชำชนให้มีควำมรวมเร็วเพ่ิมมำกขึ้นและสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในกำรก้ำวสู่กำรเป็นเทศบำลอัจริยะด้ำนกำรให้บริกำร
สำธำรณะ (Smart City)  ดังนั้นจึงผู้บริหำรจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณ
รำยจ่ำย ประจ ำปี  2563   เพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้ 

 
โอนลด เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป   งำนบริหำรงำนทั่วไป  แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป  งบลงทุน    



งบด ำเนินงำน  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน    
  

ค ่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ระบบศูนย์บริการจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ One Stop Service  จ านวน  1 ระบบ  
งบประมำณตั้งไว้  79,000.-บำท   

โอนลด เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรเลือกตั้งท้องถิ่น และ
กำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ    
งบประมำณตั้งไว้  800,000.-บำท  
ได้รับอนุมัติให้โอนลด 89,200.-บำท  
งบประมำณคงเหลือ  710,800.-บำท  คำดวำ่ใน
ปีงบประมำณ 2563  ยังไม่ด ำเนินกำรจัดกำร
เลือกตั้ง เนื่องจำกกระทรวงมหำดไทย  
มีหนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0818.2/ว 4289 
ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2563 เรื่อง กำรเตรียมกำร
จัดท ำงบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี พ.ศ. 2564เพื่อ
เป็นค่ำใช้จำ่ยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหำรท้องถิ่น     
ขออนุมัติโอนลดจ านวน   79,000.-บาท   

คุณลักษณะพื้นฐำน ดังนี ้
 -ระบบบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียน / ค ำร้องส ำหรับใหบ้ริกำรประชำชน
ทำง online และทำงศูนย์ One Stop Service ของ 
หน่วยงำนโดย อัตโนมัติแก่ประชำชนผู้มำใชบ้ริกำร  โดยใช้ PHP  
และ MySQL         
-   บันทึกค ำร้องในระบบฐำนขอ้มูล และออกเลขทะเบียนโดยอัตโนมัติ  
-   สำมำรถสั่งพิมพ์ค ำร้องในรูปแบบของหนังสือตำมแบบฟอร์มเพื่อ
เสนอ ผู้บริหำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว  
- สำมำรถบริหำรจัดกำรค ำร้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็วโดย 
จัดแยกค ำร้องตำมประเภทผู้รบัผิดชอบสง่ให้ผู้ดูแลงำนร้องเรียนของแต่
ละส่วน/ กอง โดยอัตโนมัติ พรอ้มทั้งแสดงสถำนะกำรด ำเนินกำรและ
กำรปฏิบัติงำน  
- มีระบบประมวลผลเปน็สถิติกำรดำ เนินงำนโดยสำมำรถแยกรำยงำน
เป็น วันที่ หรือช่วงเวลำ และแจกแจงเป็นรำยประเภทงำนที่ด ำเนินกำร
ได้โดยแสดง เป็นข้อมูลตัวเลขและกรำฟ และสั่งพิมพ์ออกทำง
เครื่องพิมพ์ได้  
- มีระบบบริหำรจัดกำรระบบ  สำมำรถเพิ่ม/ลบ ผู้ใชง้ำนในระบบได้  
และ สำมำรถก ำหนดค่ำกำรใช้งำนเฉพำะส่วนกอง หรือทั้งหมดได้  
- มีระบบตรวจสอบค ำร้องทำง Online  ท ำให้เกิดควำมสะดวกรวดเร็ว  
แก่ ประชำชนในกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร  
- มีระบบค้นหำค ำร้อง ( Search )   
- สำมำรถใช้งำนได้ทั้งทำงคอมพิวเตอร์และมือถือ  
-  คู่มือกำรใช้งำน  
- พื้นที่เก็บข้อมูลใน Server ของระบบไม่จ ำกัด 
- เข้ำใช้งำนในระบบทำง url :  www.oservicethai.com/(ชื่ออปท). 
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่ำวเป็นครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเกณฑ์รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพื้นฐำนกำรจัดหำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์        
ฉบับเดือน พฤษภำคม 2563  กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม  เป็นไปตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำล
ต ำบลจอมทอง  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2543  หมวด 4  ข้อ  27     
กำรโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้
ลักษณะ  ปริมำณ  คุณภำพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ให้เป็น
อ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่นดังนั้นผู้บริหำรเทศบำลจึงขอเสนอญัตติต่อสภำ
เทศบำลต ำบลจอมทอง พิจำรณำอนุมั ติ ต่ อ ไปลงชื่ อนำย อุดม ค ำวั น 
นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง  

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทองที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำล 

http://www.oservicethai.com/(ชื่ออปท)


(นำยวัน  ศรีวิทะ) อภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตติ 
/สมำชิกสภำ.... 
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สมำชิกสภำเทศบำล  เรียนประธำนสภำ กระผม นำยจรัล กันธิยะ  สมำชิกสภำเทศบำล  ขอเรียน 
(นำยจรัล กันธิยะ) สอบถำมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop 

Service ว่ำกำรใช้งำนเป็นอย่ำงไร 
ประธานสภา ฯ   ขอให้ผู้บริหำรชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมในญัตตินี้ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ขออนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ 
(นำยอุดม  ค ำวัน)   นำงอัมพวัน  สกุลทอง  ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตตินี้  
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ เรียนประธำนสภำเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล  ขออนุญำตชี้แจงรำยละเอียด 
(นำงอัมพวัน สกุลทอง) เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ระบบศูนย์บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service  ดังนี้ 

เป็นกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน  ร้องทุกข์ ออนไลน์ผ่ำนโปรแกรม  One Stop 
Service ซึ่งหมำยควำมว่ำประชำชนที่มำใช้บริกำรสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ เช่น ไฟฟ้ำดับ รำงระบำยน้ ำอุดตัน และเหตุร ำคำญต่ำงๆ  ผ่ำนทำง
ระบบโดยกำรให้โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์  โดยเทศบำลจะด ำเนินกำร
จัดตั้งศูนย์บริกำรควำมเป็นเลิศโดยจะมีเจ้ำหน้ำที่ในกำรคอยดูแลกำรร้องทุกข์
ต่ำงๆ ผ่ำนระบบ One Stop Service และส่งเรื่องไปให้แต่ละกอง/ฝ่ำยที่
รับผิดชอบ  ด ำเนินกำรและสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
ด ำเนินกำรไปถึงขั้นตอนใด และเรื่องใดด ำเนินกำรเสร็จแล้วบ้ำงผ่ำนระบบ One 
Stop Service โดยสำมำรถเช็คจำกโทรศัพท์มือได้เลย  เป็นกำรลดขั้นตอนกำร
มำติดต่อรำชกำรประชำชนไม่ต้องเดินทำงมำยื่นค ำร้องที่เทศบำลต ำบลจอมทอง  
ซึ่งในปีงบประมำณ 2564  เทศบำลต ำบลจอมทองจะด ำเนินกำรจัดตั้ง
ศูนย์บริกำรควำมเป็นเลิศและติดตั้งระบบอนุญำตก่อสร้ำงออนไลน์ต่อไป  ซึ่งใน
วันที่ 14-15 กันยำยน 2563   ที่เทศบำลฯ จัดท ำโครงกำรพัฒนำศักยภำพ จะ
ได้มีกำรศึกษำดูงำนกำรใช้ระบบ One Stop Service ที่เทศบำลเมืองแม่เหียะ 

ประธานสภา ฯ   เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตติเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใด 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) อภิปรำยขอมติที่ประชุม   
ที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.2  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 เพื่อตั้งจ่าย    
เป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
(จัดซื้อไมค์โครโฟนแบบไร้สายห้องประชุมพร้อมติดตั้ง)    

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบล      
(นำยอุดม  ค ำวัน)   ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563 เพ่ือตั้งจ่ำย

เป็นรำยกำรใหม่ งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ  จัดซื้อ
ไมค์โครโฟนแบบไร้สำยห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ด้วยฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป  ส ำนักปลัดเทศบำล  มีหน้ำที่ในกำรดูแล
และบ ำรุงรักษำอำคำรส ำนักงำนตลอดจนทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้อยู่ใน



สภำพดีและพร้อมใช้งำน  ปัจจุบันเทศบำลต ำบลจอมทอง มีห้องประชุม  จ ำนวน  
4  ห้อง  ได้แก่  ห้องประชุมสภำเทศบำล  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบำลต ำบล
จอมทอง  ห้องศูนย์บริกำรคนผู้พิกำรและห้องประชุมพรหมมงคล เพ่ือใช้ในกำร 
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จัดกำรอบรม กำรจัดกิจกรรมและจัดกำรประชุมต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบล
จอมทอง  ประกอบกับมีหน่วยงำนรำชกำร  องค์กรสำธำรณะและหน่วยงำนภำค
ประชำชน  ทั้งในพ้ืนที่อ ำเภอจอมทองและนอกพ้ืนที่มำขอควำมอนุเครำะห์ใช้
ห้องประชุมของเทศบำลต ำบลจอมทองอยู่ตลอดเวลำ  
เหตุผล  เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรอบรม กำรจัดกิจกรรมและ
จัดกำรประชุมต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบลจอมทอง  ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรเตรียม
ควำมพร้อมในด้ำนสถำนที่ให้กับหน่วยงำนรำชกำร  องค์กรสำธำรณะและ
หน่วยงำนภำคประชำชน ที่มำใช้ห้องประชุมของเทศบำลต ำบลจอมทอง  ฝ่ำย
บริหำรงำนทั่วไป  จึงเห็นควรด ำเนินกำรปรับปรุงระบบเครื่องเสียงและ
ไมค์โครโฟน ที่ใช้ในห้องประชุมส ำหรับกำรประชุมแต่ละครั้ง   ซึ่งปัจจุบันห้อง
ประชุมของเทศบำลต ำบลจอมทอง  จ ำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องประชุมพรหม
มงคลและห้องประชุม ชั้น 3 เทศบำลต ำบลจอมทอง  ระบบเครื่องเสียงและ
ไมค์โครโฟน เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้งำนมำเป็นเวลำนำนท ำให้เวลำใช้งำนเกิดปัญหำอยู่
บ่อยครั้ง  ดังนั้นผู้บริหำรจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี  
2563   เพ่ือตัง้จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ตำมรำยกำรดังต่อไปนี้ 
 

โอนลด เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป   งำนบริหำรงำนทั่วไป  
งบด ำเนินงำน  รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
ร ำชกำ รที่ ไ ม่ เ ข้ ำลั กษะรำยจ่ ำยหมวด อ่ืน   
โครงกำรส่งเสริม สนับสนุน กำรเลือกตั้งท้องถิ่น 
และกำรเลือกตั้งสภำผู้แทนรำษฎรหรือวุฒิสภำ    
งบประมำณตั้งไว้  800,000.-บำท  
ได้รับอนุมัติให้โอนละ 89,200.-บำท  
งบประมำณคงเหลือ  710,800.-บำท   

1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป  งบลงทุน    
ค ่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ จัดซื้อไมค์โครโฟนแบบ     
ไร้สาย ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง  จ านวน 1 ชุด 
งบประมำณตั้งไว้  197,500.-บำท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
- เครื่องผสมสัญญำณเสียง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 ช่องสัญญำณ  

จ ำนวน 1 เคร่ือง 
- เครื่องปรับแต่งสัญญำณเสียง  จ ำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องขยำยสัญญำณเสียงไม่น้อยกว่ำ 240 วัตต์   

จ ำนวน 1 เครื่อง 
- ตู้ล ำโพงขนำดไมน่้อยกว่ำ 4 นิ้ว 2 ทำง ขนำดไมน่้อยกว่ำ 30 

วัตต์   จ ำนวน 6 ตู ้
- ชุดควบคุมสัญญำณไมโครโฟนประชุมแบบไร้สำย  จ ำนวน 5 

เครื่อง 
- ไมโครโฟนประชุมแบบไร้สำย  จ ำนวน 20 ชุด 
- ตู้แร็คส ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 12 u  

จ ำนวน 1 ตู ้
- ปลั๊กกรำวด์ ขนำดไมน่้อยกว่ำ 8 ช่อง  จ ำนวน 1 ชุด 
- ค่ำแรงติดตั้งและอุปกรณ์เข้ำระบบ  จ ำนวน 1 ระบบ 
เพื่อใช้ในกำรติดตั้งห้องประชุม ชั้น 3 เทศบำลต ำบลจอมทอง 
ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่ำวเปน็ครุภัณฑท์ี่อยู่นอกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 



ส ำนักงบประมำณ เดือนธนัวำคม 2562 เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบำลต ำบลจอมทอง  เพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 3)  
 

โอนลด เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
คำดว่ำในปีงบประมำณ 2563  ยังไม่ด ำเนินกำร
จัดกำรเลือกตั้ง เนื่องจำกกระทรวงมหำดไทย  
มีหนังสือด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0818.2/ว 4289 
ลงวันที่ 26 กรกฎำคม 2563 เรื่อง กำร
เตรียมกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
พ.ศ. 2564 
เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นหรอืผู้บริหำรท้องถิ่น     
ขออนุมัติโอนลดจ านวน   499,570.-บาท   

2. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนทั่วไป  งบลงทุน    
ค ่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ จัดซื้อไมค์โครโฟนแบบไร้สาย 
ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง  จ านวน 1 ชุด   งบประมำณตั้งไว ้ 
302,070.-บำท   
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ้
- เครื่องผสมสัญญำณเสียง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 ช่องสัญญำณ  
       จ ำนวน 1 เคร่ือง 
- เครื่องประมวลผลสัญญำณเสียงแบบดิจิตอล จ ำนวน 1 เคร่ือง 
- เครื่องขยำยเสียงสัญญำณเสียงไม่น้อยกว่ำ 240 วัตต์   

จ ำนวน 2 เครื่อง 
- ล ำโพงขนำดไม่น้อยกวำ่ 4 นิ้ว 2 ทำง ขนำดไมน่้อยกว่ำ 30 วตัต์   

จ ำนวน 10 ตู ้
- ชดุควบคุมสัญญำณไมโครโฟนประชุมแบบไร้สำย              

จ ำนวน 7 เคร่ือง 
- ไมโครโฟนประชุมแบบไร้สำย  จ ำนวน 28 ชุด 
- ตู้แร็คส ำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 u  

จ ำนวน 1 ตู ้
- ปลั๊กกรำวด์ ขนำดไมน่้อยกว่ำ 8 ช่อง  จ ำนวน 1 ชุด 
- ค่ำแรงติดตั้งและอุปกรณ์เข้ำระบบ  จ ำนวน 1 ระบบ 
เพื่อใช้ในกำรติดตั้งห้องประชุมพรหมมงคล  ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่ำวเป็น
ครุภัณฑ์ที่อยู่นอกบัญชีรำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ ส ำนักงบประมำณ  
เดือนธันวำคม 2562  เป็นไปตำมแผนพฒันำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เทศบำลต ำบลจอมทอง  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

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

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตติ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธำนสภำเทศบำล กระผมนำยจรัล  กันธิยะ  สมำชิกสภำเทศบำล 
(นำยจรัล  กันธิยะ) เห็นด้วยกับกำรขออนุมัติโอนลดเพ่ือตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ในกำรจัดซื้อ

ไมค์โครโฟนแบบไร้สำยส ำหรับห้องประชุม  เฉพำะทุกครั้งที่จัดกำรประชุมหรือ
จัดกิจกรรมจะเห็นอุปกรณ์ไมค์โครโฟนยังไม่เพียงพอส ำหรับกำรใช้งำน  ขอเรียน
สอบถำมเพ่ิมเติมดังนี้  เทศบำลต ำบลจอมทอง มีห้องประชุม  จ ำนวน  4  ห้อง  
ได้แก่  ห้องประชุมสภำเทศบำล  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบำลต ำบลจอมทอง     



ห้องศูนย์บริกำรคนผู้พิกำรและห้องประชุมพรหมมงคล ปัจจุบันห้องประชุมของ
เทศบำลต ำบลจอมทอง  จ ำนวน 2 ห้อง ได้แก่ ห้องประชุมพรหมมงคลและ     
ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบำลต ำบลจอมทอง  ระบบเครื่องเสียงและไมค์โครโฟน  

/เป็นครุ... 
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เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้งำนมำเป็นเวลำนำนท ำให้เวลำใช้งำนเกิดปัญหำอยู่บ่อยครั้ง     
ในกำรจัดซื้อไมค์โครโฟนแบบไร้สาย ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง ห้องประชุม ชั้น 
3 เทศบาลต าบลจอมทอง  จ านวนไมค์โครโฟน  20 ตัว  งบประมำณตั้งไว้  
197,500.-บำท  และจัดซื้อไมค์โครโฟนแบบไร้สาย ห้องประชุมพร้อมติดตั้ง 
ห้องประชุมพรหมมงคล  จ านวนไมค์ 28 ตัว  งบประมำณตัง้ไว้  302,070.-บำท    
รวมเป็นงบประมำณ  499,570.-บำท  จะเห็นได้ว่ำห้องประชมุพรหมมงคลมีขนำด
ห้องที่กว้ำง  จัดซื้อไมค์โครโฟน จ ำนวน  28 ตัว นัน้เพียงพอหรือไม่  และในกำร
จัดกำรประชุมแตล่ะคร้ังจะจัดรูปแบบโต๊ะทีน่ั่งอย่ำงไรให้เพียงพอ 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรชี้แจงรำยเชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
รองนายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญำตชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้  ห้องประชุมพรหมมงคลที่ขอจัดซื้อ 
(นำยพิรุณ  รักรำษฎร์)  ไมค์โครโฟน  จ ำนวน 28  ตัว  เพรำะว่ำห้องประชุมมีพื้นที่มำกกว่ำ และในกำร

จัดรูปแบบโต๊ะในกำรประชุมนัน้ ขึ้นอยู่กับเจ้ำของโครงกำรฯ/เจ้ำของงำน วำ่จะจัดใน
รูปแบบใด  และคิดว่ำจ ำนวน ไมค์โครโฟน จ ำนวน 28 ตัว นัน้เพียงพอส ำหรับกำร    
ใช้งำน  เพรำะว่ำเป็นไมค์ไร้สำยสำมำรถยกไปตั้งไว้จุดใดก็ใด 

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

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหำร  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
รองนายกเทศมนตรี  แจ้งกำรเชิญสมำชิกสภำฯ เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆ ของเทศบำล 
(นำยพิรุณ  รักรำษฎร์) ต ำบลจอมทอง ดังนี้ 
 1. วันที่ 28 สิงหำคม 2563  ร่วมโครงกำรศึกษำดูงำนของโรงเรียนผู้สูงอำยุ  

โดยมีสมำชิกสภำฯ เข้ำร่วมโครงกำรทั้งสิ้น 12 คน 
 2. วันที่ 3 กันยำยน 2563 โครงกำรท้องถิ่นสีขำว 
 3. วันที่ 9 กันยำยน 2563  โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 4. วันที่ 14-15 กันยำยน 2563 โครงกำรพัฒนำศักยภำพพนักงำนเทศบำล 
 5. รื้อบ้ำนพัก ท ำเป็นโรงจอดรถพนักงำนและประชำชนที่มำติดต่อ  ตอนนี้อยู่ใน

ขั้นตอนกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร  ขอมอบหมำยให้ กองช่ำง  กองสำธำรณสุข
และส ำนักปลัดจัดกำรในเรื่องนี้ 

 6.อสม.จัดกำรศึกษำดูงำนโดยได้รับงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดูงำนครั้งที่ 
คนละ 2,000.-บำท  ยังขำดงบประมำณอยู่บำงส่วน ทีมงำนอสม.เทศบำลฯ  ซึ่ง
มีบทบำทส ำคัญในกำรช่วยพัฒนำเทศบำลต ำบลจอมทอง ทำงผู้บริหำรจึงเห็นควร



ในกำรสบทบสนับสนุนงบประมำณในขำดที่ยังขำดไป  โดยขอควำมอนุเครำะห์
กองละ  200 บำท 

นายกเทศมนตรีฯ ขอแจ้งให้สมำชิกสภำเทศบำลทรำบ ดังนี้ได้มีกำรประชุมกับองค์กำรบริหำรส่วน 
(นำยอุดม  ค ำวัน)  ต ำบลข่วงเปำ โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่วงเปำ  รองนำยกฯ   

/ประธำนสภำ... 
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ประธำนสภำฯ  และเจ้ำหน้ำที่กองช่ำง  และในส่วนของเทศบำลต ำบลจอมทอง 
ประกอบด้วยกระผมนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง  รองนำยกฯ  ตัวแทนสมำชิก
สภำฯ นำงนงลักษณ์  นวพรภักดี   ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงและนิติกร  ประชุมกัน
เรื่องกำรแบ่งแนวเขต  ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่วงเปำจะขอยกฐำนะเป็น
เทศบำล  ซึ่งต้องด ำเนินกำรจัดท ำแนวเขต  ซึ่งในกำรประชุมร่วมกันที่ผ่ำนมำมี
มิตใิห้ใช้แนวเขตเดิม 

ปลัดเทศบาลฯ -ขอแจ้งเรื่องกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรประยุกต์ใช้แนวทำง 
(นำงสำวจันทิมำพร ทองนำค) พระรำชด ำริ โครงกำรร้อยใจรัก  โดยก ำหนดกำรของเทศบำลต ำบลจอมทอง  

ต้องเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ในวันที่ 28 -29 กันยำยน 2563  ณ บ้ำน
ห้วยส้ำน ต ำบลท่ำตอน อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่   กลุ่มเป้ำหมำย 60 คน 
-แจ้งเงินอุดหนุน ปัจจุบันนี้เทศบำลได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลยังไม่ครบตำม
ประมำณกำรรำยรับที่ตั้งไว้  ยังขำดไปประมำณสิบห้ำล้ำนบำท  และในเดือน
กันยำยนรัฐบำลจะโอนเงินมำให้อีกครั้งหนึ่งคำดว่ำคงไม่ครบตำมประมำณกำร
ที่ตั้งไว้   

เลิกการประชุม   เวลำ  12.45  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 


