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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๒ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๔ นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๕ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๖ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๗ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๘ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๙ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๑๐ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๑ นายไฉน  ชัชวาลย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง  หมายเหตุ 
  ๑ นางสาวเพ็ญวิภา  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒    ลากิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๔ นายศรีวรรณ  สารสีธ ิ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ ๘ 
  ๕ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

  ๗ นางรัชนีย์ สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ๘ นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 
  ๙ นางเพลินพิศ สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๑๐ นายสันทนา ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

           เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนาย อาทิตย์  แสงบุญเรือง  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  แจ้งนางสาวเพ็ญวิภา ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอลากิจ เนื่องจากพาญาติไปส่ง
โรงพยาบาล จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ 

 -   แนะน าตัวข้าราชการใหม่ โอนย้ายมาจาก อบต.แม่สัน มาท างานที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล
วันนี้วันแรก เพิ่งมารายงานตัวครับ ขอเชิญคุณณัฐชยา  เปียงใจ แนะน าตัวเองครับ 

นางณัฐชยา -   เรียนท่านประธานสภา, ท่านรองประธานสภา, ท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมาชิก
สภาทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ ดิฉันนางณัฐชยา เปียงใจ ย้ายมาจาก อบต .แม่สันค่ะ เดิม
ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ย้ายมาที่เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีค่ะ เป็นคนบ้านป่าไคร้เหนือ ต าบลหนองหล่ม พ่อเป็นคนบ้านแม่ฮาวค่ะ ส่วนสามีเป็น   
นายช่างโยธาที่เทศบาลต าบลห้างฉัตร ถือว่ามาหาประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการท างาน หากท าสิ่งใด  
ไม่ถูกใจหรือผิดพลาดก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้นะคะ ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วย ขอให้ทุกท่านแนะน า     
ติติงการท างานได้ตลอดนะคะเพ่ือน ามาปรับปรุงการท างานค่ะ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 
๔ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ประธานสภา -   จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน       
การประชุมหรือไม่ 

นายปริญญา -   ขอแก้ไขหน้า ๕ ที่นายสมยศได้กล่าวไว้ ขอสอบถามตรงบ้านนายรักษ์ อูทอง  เปลี่ยนเป็นนายรัตน์ 
ฟูทอง ครับ 

นายศักดิ์ดา -   ขอแก้ไขหน้า ๔ ที่ผมได้กล่าวไว้ ขอให้ท่านสมาชิกสภา ให้เพิ่มค าว่า เขต ๑ ด้วยครับ 

ประธานสภา -   ที่ประชุมมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก 

-  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ ๔ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง,        
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน) 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้าม)ี 

ประธานสภา  -   ในวาระนี้ ไม่มีผู้ ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป 

 - ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

 ๔.๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร    
แม่ตาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประธานสภา -  ทุกครั้งของการประชุมสภาสมัยแรก จะมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงาน       
การประชุมสภาฯ จึงขอหารือท่านสมาชิกสภาฯ ว่าจะด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ    
ชุดใหม่หรือว่าใช้คณะกรรมการชุดเดิม และจะแต่งตั้งชุดเดียวปฏิบัติหน้าที่ทั้งปี หรือแต่งตั้งทุกครั้ง   
ที่มีการประชุม 

ปลัดเทศบาล -   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗ (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ข้อ ๑๐๓ กล่าวโดยสรุปคณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุมจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะมีไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่ให้
เกินเจ็ดคน  ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
สภา ตามที่สภาได้เคยปฏิบัติกันมาเป็นประจ าคณะกรรมการชุดที่ผ่านมามีด้วยกันสามคนคือ      
นางสุภาภรณ์ นันทพันธ์, นายศักดิ์ดา อุปค า และนายปริญญา สุวรรณศร ปีที่ผ่านมาแต่งตั้งครั้งเดียว
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหนึ่งปี จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาด้วย 

ประธานสภา -   ขอให้ที่ประชุมได้เสนอว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี 
หรือแต่งตั้งทุกครั้งที่มีการประชุม และจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอผู้รับรอง
จ านวน ๒ ท่าน 

นายสุชาติ -   ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี 

 -   ผู้รับรอง  นางสมพร  สีเขียว และนายปริญญา สุวรรณศร 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี ด้วยเสียง 
๑๑ เสียง, ไม่เห็นด้วย –ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- (ลากิจ ๑ คน) 

ประธานสภา -   ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาว่าจะให้มีกี่คน ขอให้สมาชิก
ได้น าเสนอด้วย 

นางสมพร -   ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ ท่าน 

 -   ผู้รับรอง  นายสุพรรณ ทรายหล้า และ นายสมยศ ไชยนันตา 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม ่

 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 
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 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม จ านวนสามคน ด้วยเสียง ๑๑ 

เสียง, ไม่เห็นด้วย -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลากิจ ๑ คน) 

ประธานสภา -   สรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแต่งตั้งครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี และให้มี
คณะกรรมการฯ จ านวน ๓ ท่าน 

 -   ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน ๓ ท่าน 

นายปริญญา -   ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ คือ นางสมพร  สีเขียว 

 -   ผู้รับรอง  นายนเรศน์  ถาวร และ นายสุพรรณ  ทรายหล้า 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

ประธานสภา -   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ คือ นางสมพร  สีเขียว เชิญเสนอคนที่ ๒ 

นางสุภาภรณ์ -   ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ คือ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ 

 -   ผู้รับรอง  นายสวัสดิ์  สอนปิงค า และ นายปริญญา  สุวรรณศร 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

 -   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ คือ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ เชิญเสนอคนที่ ๓ 

นายสุชาติ -   ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ คือ นายศักดิ์ดา  อุปค า 

 -   ผู้รับรอง  นายสมยศ  ไชยนันตา และ นายไฉน  ชัชวาลย์  

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

 -   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ คือ นายศักดิ์ดา  อุปค า 

 -   ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้งสามท่าน คือ         
นางสมพร  สีเขียว, นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ และนายศักดิ์ดา อุปค า ขอให้ทั้งสามท่านปรึกษาหารือ
กันว่าจะเลือกผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และแจ้งในที่ประชุมทราบ 

นายศักดิ์ดา -   คณะกรรมการทั้งสามคนได้หารือกันแล้ว ให้นางสมพร  สีเขียว เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  

-  ที่ประชุมรับทราบ 
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 ๔.๒  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ วันเริ่ม
  สมัยประชุม  ในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม  
  สามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

ประธานสภา -  จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุม    
ในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ
ปีถัดไป ให้ท่านปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล เป็นผู้อธิบายชี้แจง 

ปลัดเทศบาล -  ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๒๔      
วรรคแรก  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย
สามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

  -   ข้อ ๑๑ (๒)  ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี
แต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน   

  -   ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

  

  ในปีนี้การพิจารณาสมัยประชุมสามัญในแต่ละสมัยว่าจะเริ่มวันใด เสร็จสิ้นวันใดนั้น ขอให้
สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี จึงขอให้
ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดจ านวนวันใน
สมัยประชุมสามัญว่าในแต่ละสมัยจะเริ่มวันใดและเสร็จสิ้นวันใดในแต่ละสมัยก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปขอให้สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณาก าหนด
ในวาระนี ้

 

ประธานสภา -   ในปีที่ผ่านมาสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ก าหนดไว้ ๔ สมัย คือเดือนกุมภาพันธ์ , 
สิงหาคม, ตุลาคม และเดือนธันวาคม จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอวันเริ่มต้นและวันเสร็จสิ้นการประชุม
สามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง ณ ขณะนี้ที่เราประชุมกันอยู่
เป็นสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอให้เสนอสมัยที่ ๒, ๓ และ ๔ 

 

ปลัดเทศบาล -   ก่อนที่จะน าเสนอ การประชุมสภาเทศบาลตามภารกิจงาน ขอเรียนชี้แจงว่าที่ก าหนดในห้วงเดือน
ต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาเนื่องจาก ในช่วงเดือนสิงหาคม เป็นการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี, เดือนตุลาคมเป็นการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี และในช่วงเดือนธันวาคม เป็นการ
ติดตามตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล แต่หากมีภารกิจ/อ านาจหน้าที่ที่จะต้องท า
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นอกเหนือจากนี้สามารถขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญได้ ไม่เกิน ๑๕ วัน และในการน าเสนอครั้งนี้ขอให้
มีผู้เสนอ ๑ ท่าน และผู้รับรอง ๒ ท่าน 

 

ประธานสภา -   ขอให้ที่ประชุมเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้น การประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ของแต่ละสมัย  

นายศักดิ์ดา -  ขอเสนอจ านวนสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๑ และระยะเวลาในการประชุมสมัยประชุมสามัญใน  
แต่ละสมัย สมัยละ ๓๐ วัน และวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้น ในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑  สมัยที่ ๒, ๓ และ ๔ ดังนี้ 
 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๑  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑  
 

-  ผู้รับรอง  นายปริญญา  สุวรรณศร  และ นางสมพร  สีเขียว 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 -  ที่ประชุมมีมติก าหนดจ านวนวันสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในแต่ละสมัย สมัยละ 
๓๐ วัน และวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้นสมัยประชุมในแต่ละสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่
นายศักดิ์ดา อุปค า เสนอ ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- , งดออกเสียง -ไม่มี-  (ลากิจ  
๑ คน)   ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๑  
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๑  

ประธานสภา  -   ต่อไปจะเป็นการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ขอให้         
ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก ดังกล่าว 

นายสุพรรณ -   ขอเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป คือปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
ก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลา 
๓๐ วัน 

  

 -  ผู้รับรอง นายนเรศน์  ถาวร และ นายสวัสดิ์  สอนปิงค า 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

  -   ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน 

 -   ที่ประชุมมีมติก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป  ก าหนด
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ระยะเวลา ๓๐ วัน ด้วยเสียง ๑๑ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- (ลากิจ ๑ คน)   
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 ๔.๓  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดครุภัณฑ์ 
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยโอนมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ โครงการปรับปรุง
 สวนสาธารณะอนันตยศ จ านวนเงิน ๑๔๗,๖๐๐.- บาท 

ประธานสภา -   ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ โครงการ โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะอนันตยศ จ านวนเงิน ๑๔๗,๖๐๐.-บาท ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุม
เพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการ
ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน   
๑ โครงการ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ จ านวนเงิน ๑๔๗,๖๐๐.-บาท เนื่องจากว่า
ได้รับนโยบายมาจากท่านนายอ าเภอห้างฉัตรให้ปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศเพ่ือรองรับการ    
จัดงานรื่นเริงและของดีอ าเภอห้างฉัตร ประจ าปี ๒๕๖๑ จึงมีความจ าเป็นโอนเงินมาตั้งเป็นรายการ
ใหม่ ดังต่อไปนี้ 

   โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชนงานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบด าเนินงาน หมวด
  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ๑. ค่าใช้สอย ๑.๑ ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ส านักปลัด)   
  จ านวน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ๑.๑.๑ ค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    จ านวน   ๑๘๒,๐๐๐.-  บาท  
   โอนลดครั้งนี้      จ านวน   ๑๔๗,๖๐๐.-  บาท 
   งบประมาณคงเหลือหลังโอน   จ านวน     ๓๔,๔๐๐.-  บาท  

 

   โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า
 ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๓ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) ๑.๓.๒ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ จ านวน 
๑๔๗,๖๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น ระบบสาธารณูปการ ระบบ
สาธารณูปโภค อาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ฯลฯ 
(ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร 
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ และปรับเกรดทางเข้า–ออก บริเวณงาน และปรับปรุงห้องน้ า จ านวน ๓ หลัง)
จุดพิกัดโครงการ N ๒๐๒๖๗๓๖ E ๕๓๙๘๒๗ ตามแบบแปลนของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
พร้อมป้ายมาตรฐานฯ ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๖๗ ข้อ ๑๐ 

ประธานสภา -   เชิญท่านปลัดเทศบาลและท่าน ผอ.กองช่าง ได้อธิบาย และเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย 

ปลัดเทศบาล -   ด้วยได้รับการประสานจากท่านนายอ าเภอห้างฉัตรว่าจะจัดงานรื่นเริงและของดีอ าเภอห้างฉัตร 
ประจ าปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๙ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นี้ คือในปีที่แล้วใช้ชื่อว่างานเบิกฟ้าอนันตยศ   
จากการลงพ้ืนที่ส ารวจกับท่านนายอ าเภอห้างฉัตรพบปัญหาอุปสรรคอยู่สองเรื่อง เรื่องแรกคือถนน 
ที่เราท า คสล. ไปไม่เพียงพอ เพ่ือจะให้สวนอนันตยศเป็นสถานที่ออกก าลังกาย เพ่ิมความสะดวก
ให้กับประชาชน เพ่ือความสวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด อ าเภอ และจะมีการจัดงาน     
รื่นเริงและของดีอ าเภอห้างฉัตรที่สวนอนันตยศ  จึงได้ขอให้เทศบาลท าถนนลูกรังตัดเพ่ิมจากถนน
เดิม และเรื่องที่สองคือห้องน้ า จากปีที่แล้วมีการใช้ห้องน้ าจากประชาชนที่มาร่วมงานเยอะมาก     
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ท าให้น้ าราดไม่ลง ท่านนายอ าเภอจึงขอให้ปรับปรุงห้องน้ าเพ่ือรองรับการใช้งาน และเพ่ือจะได้ใช้
เป็นห้องน้ าสาธารณะต่อไป  

นายกเทศมนตรี -   ได้รับแจ้งมาว่าทางอ าเภอห้างฉัตรได้ของบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไป โดยจะมี
การน าตัวการ์ตูน ช้าง ม้า  มาประดับที่สวนอนันตยศ ทั้งด้านหน้าและด้านในสวน  มีการท าน้ าพุ 
สร้างอนุสาวรีย์ท้าวอนันตยศ เพ่ือที่จะท าให้สวนอนันตยศสวยงาม รองรับการท่องเที่ยวและเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่อไป 

นายทวิช -   ตามแบบ ปร. ๔ และ ปร.๕ จะแจ้งค่างานก่อสร้างไว้ คือมีงานก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับ  
เกลี่ยเรียบ และวางท่อระบายน้ าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก,  งานปรับปรุงห้องน้ าจ านวน ๓ หลัง มีการ
ขุดบ่อซึม ๕ หลุม ๆ ละ ๑๐ ท่อคอนกรีต เปลี่ยนประตู เปลี่ยนก๊อกน้ าช าระแบบฉีด และงานตรง   
วงเวียนกลางถนนจะเป็นซุ้มกาชาด มีการปลูกต้นไม้ไว้ จึงต้องมีการปรับเกรดพ้ืนที่ให้เรียบ 

นายปริญญา -   การปรับปรุงสวนอนันตยศ ผมเห็นด้วยกับการปรับปรุง งานปรับปรุงห้องน้ าขอให้เน้นวัสดุอุปกรณ์
ที่น ามาก่อสร้างด้วย ปีที่แล้วใช้ของไม่ดีใช้งานแค่วันเดียวก็เสีย จึงขอให้ใช้ของดีด้วย 

นายสุพรรณ -   เห็นด้วยกับการปรับปรุงสวนอนันตยศตามโครงการนี้ แต่ก็ขอติติงเพราะมีการซ่อมแซมทุกปี     
จึงขอให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ดี ๆ จะได้ไม่ต้องซ่อมแซมทุกปี ท่อท่ีจะใช้ก็ขอให้ใช้ท่อใหญ่ ๆ ด้วย 

นายศกัดิ์ดา -   ผมได้ตรวจทานแบบแปลนแล้ว ก็เห็นด้วยกับการปรับปรุงสวนอนันตยศในครั้งนี้ และเห็นด้วยกับ
ท่านสมาชิกสภาทั้งสองท่านที่ขอให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ดี ๆ มาปรับปรุง ผมเห็นชอบเพราะเป็นหน้าตา
ของเทศบาล เพราะงานปีนี้ก็จะเริ่มแล้วซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเราก็เป็นหน้าเป็นตาของเทศบาลเรา จึง
อยากให้ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างดีด้วย 

ประธานสภา -   มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

-  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม  

-  จึงขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะอนันตยศ จ านวนเงิน 
๑๔๗,๖๐๐.-บาท ด้วยเสียง ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง  -ไม่มี- (ลากิจ ๑ คน) 

 ๔.๔ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๔ แผนงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภา -   ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๔ แผนงาน เป็นหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน คือ ตู้ใส่แฟ้มแขวน จ านวน ๑ ตู้ (เปลี่ยนแปลงหน่วยวัด
ขนาด) และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพ้ืนฐาน) ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง   
ในที่ประชุมเพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -   กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการ
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 
๔ แผนงาน ดังนี้ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไปจ านวน ๒ รายการ คือประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    
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ตู้ใส่แฟ้มแขวน จ านวน ๑ ตู้ เนื่องจากตอนท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เจ้าหน้าที่ได้พิมพ์
ขนาดของตู้ กว้าง ลึก สูง เป็นเซนติเมตร แต่ที่ถูกต้อง เป็นมิลลิเมตร และประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ได้ใส่คุณลักษณะพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ผิดไป, (๒) แผนงานการศึกษา
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ได้ใส่คุณลักษณะพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์ผิดไป, (๓) 
แผนงานเคหะและชุมชนประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ได้ใส่คุณลักษณะพ้ืนฐานของ
คอมพิวเตอร์ผิดไป (๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เจ้าหน้าที่ได้ใส่คุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ผิดไป วันนี้จึงได้น าเข้าในที่ประชุมสภาเพ่ือขอให้
สภาได้พิจารณาด้วยครับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
   ๑) ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน (ตู้ใส่แฟ้มแขวน) 
   เดิม  แผนงานบริหารงานทั่วไปงานบริหารทั่วไปงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ๑.๑.๓ ตู้ใส่แฟ้มแขวน จ านวน ๔,๕๐๐.-
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มแขวน จ านวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท ส าหรับใช้ในส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก มีล็อกแขวน
เอกสาร ขนาดกว้าง ๔๗๐ เซนติเมตร ลึก ๖๒๐ เซนติเมตร สูง ๑,๓๒๐ เซนติเมตร จัดหา
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่น ตามแผนพัฒนา 
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๓๓๙ ข้อ ๑ (๔) 

   ใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ๑.๑.๓ ตู้ใส่แฟ้มแขวน 
จ านวน ๔,๕๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มแขวน จ านวน ๑ ตู้ ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท ส าหรับ
ใช้ในส านักปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป คือ ตู้เหล็ก ๔ ลิ้นชัก 
มีล็อกแขวนเอกสาร ขนาดกว้าง ๔๗๐ มิลลิเมตร ลึก ๖๒๐ มิลลิเมตร สูง ๑,๓๒๐ มิลลิเมตรจัดหา
นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เนื่องจากไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ส านักงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ เป็นราคาที่จัดหาอย่างประหยัดและจัดซื้อได้ในท้องถิ่นตามแผนพัฒนา
สี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า ๓๓๙ ข้อ ๑ (๔) 

   ๒)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เครื่องคอมพิวเตอร์) 
   เดิม  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ๑.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๘๘,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๔ ชุด ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท 
ส าหรับใช้ในงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ 
 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz จ านวน ๑ หน่วย 

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
    ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ 

GB หรือ 
    ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า     
๑ GB หรือ 



~ ๑๐ ~ 
 
    ๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี

ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 
  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) หน้า ๓๔๓ (๑) 

   ใหม่  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี ๑ จ านวน ๘๘,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๔ ชุด ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท ส าหรับใช้
ในงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 

  -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

     ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ 

    ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ 

GB หรือ 
    ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
    ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics   
ท่ีมีความสามารถในการใช้หนว่ยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ 

ชนิด  Solid State Disk ขนาดความจุไมน่้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 



~ ๑๑ ~ 
 

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 

  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) หน้า ๓๔๓ (๑) 

 

 แผนงานการศึกษา 
   ๑)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เครื่องคอมพิวเตอร์) 
   เดิม  แผนงานการศึกษางานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ๑.๒.๑ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ 
๒๒,๐๐๐ บาท ส าหรับใช้ในงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ 
 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz จ านวน ๑ หน่วย 

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
    ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ 

GB หรือ 
    ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า     
๑ GB หรือ 

    ๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) หน้า ๓๕๐ (๑) 

   ใหม่  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ๑.๒.๑ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ 
๒๒,๐๐๐ บาท ส าหรับใช้ในงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 



~ ๑๒ ~ 
 
 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมี

คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
     ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมี

ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ 

    ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ 

GB หรือ 
    ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
    ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics    
ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ 

ชนิด  Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 

  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) หน้า ๓๕๐ (๑) 

  

  แผนงานเคหะและชุมชน 
   ๑)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เครื่องคอมพิวเตอร์) 

  เดิม  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ๑.๓.๑ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑ ชุด ๆ 
ละ ๒๒,๐๐๐ บาท ส าหรับใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ 
 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz จ านวน ๑ หน่วย 

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
    ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ 

GB หรือ 



~ ๑๓ ~ 
 
    ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า     
๑ GB หรือ 

    ๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) หน้า ๓๕๔ (๒) 

   ใหม่  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง)     
๑.๓.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๑ จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑ 
ชุด ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท ส าหรับใช้ในกองช่างเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน คือ 

 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

     ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ 

    ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ 

GB หรือ 
    ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
    ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics     
ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ 

ชนิด  Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 



~ ๑๔ ~ 
 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 

  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) หน้า ๓๕๔ (๒) 

 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   ๑)  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (เครื่องคอมพิวเตอร์) 
   เดิม  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) ๑.๒.๑ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ 
๒๒,๐๐๐ บาท ส าหรับใช้ในงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 

 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกนเสมือน (๘ 
 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz จ านวน ๑ หน่วย 

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB 
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
    ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ 

GB หรือ 
    ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า     
๑ GB หรือ 

    ๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 
  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) หน้า ๓๕๖ (๒) 

   ใหม่  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด)  ๑.๒.๑ เครื่อง



~ ๑๕ ~ 
 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จ านวน ๒๒,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ 
๒๒,๐๐๐ บาท ส าหรับใช้ในงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน คือ 

 -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จ านวน ๑ หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

     ๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๘ GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก 
(Graphics Processing Unit)  ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ 

    ๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz 

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
    ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า ๑ 

GB หรือ 
    ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ 
    ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics    
ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ 

ชนิด  Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จ านวน ๑ หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน ๑ หน่วย 
  -  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  -  มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

 - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว จ านวน ๑ หน่วย 

  อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔) หน้า๓๕๖ (๒) 

ปลัดเทศบาล -   ตามระเบียบวิธีงบประมาณ ข้อ ๒๘ การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ รายละเอียดต่าง ๆ ใน         
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอ านาจสภาครับ 

ประธานสภา -   เป็นการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่จัดท างบประมาณรายจ่ายใส่รายละเอียดในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายผิดไป จึงไม่ต้องมีการอภิปราย ขอมติในที่ประชุมครับ 

 

 -   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๔ แผนงาน (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไปจ านวน ๒ รายการ 
คือประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้ใส่แฟ้มแขวน และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (๒) แผนงานการศึกษา ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์  (๓) 
แผนงานเคหะและชุมชนประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์   (๔) แผนงาน     



~ ๑๖ ~ 
 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์  ด้วยเสียง ๑๑ 
เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง  -ไม่มี-  (ลากิจ ๑ คน) 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นายกเทศมนตรี -   ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านประชาสัมพันธ์ในเขตพ้ืนที่ท่านด้วย เรื่องการจัดงานเบิกฟ้า
อนันตยศ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และอ าเภอขอความร่วมมือเทศบาลให้
ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมประกวดร้องเพลง อปท. และประกวดธิดาห้างฉัตร ในส่วนของธิดาห้างฉัตรขอ
ประชาสัมพันธ์ให้คนที่สนใจมาสมัครที่เทศบาล ส่งประกวดในนามเทศบาล ในเรื่องงบประมาณจะ
สนับสนุนเรื่องเสื้อผ้า การแต่งกาย จ านวน ๑ คน หากมีมากกว่า ๑ คน จะมีการคัดเลือกก่อน 

นายสุชาติ -   ขอสอบถามทางฝ่ายบริหาร เรื่องถนนทางไปโรงเรียนบ้านปันง้าวไปถึงไหนแล้วครับ ถนนเสียหาย
เป็นหลุม เป็นบ่อมาก ผมได้เขียนค าร้องมาแล้วครับ ขอสอบถามด้วย 

นายกเทศมนตรี -   ผมไม่ได้นิ่งนอนใจครับ ช่างผู้รับเหมาไม่มาซ่อมให้ ผมแจ้งไปหลายครั้งแล้ว รวมถึงเมรุบ้านปันง้าว
ด้วย คือเงินค้ าประกันสัญญายังอยู่กับเทศบาล ผู้รับเหมาไม่มาเอา ตอนนี้ต้องท าตามระเบียบคือ   
ต้องแจ้งให้ทางจังหวัดทราบก่อน ถึงจะน าเงินงบประมาณไปซ่อมแซมได้ 

นายสันทนา -   ขอแจ้งเรื่องการทบทวนแผนพัฒนาสี่ปี ในเบื้องต้นจะมีการทบทวนเดือนนี้ แต่ต้นเดือนมีการ     
จัดงานเบิกฟ้าอนันตยศ จึงต้องเลื่อนออกไปหลังการจัดงานเสร็จ เบื้องต้นต้องท าประชาคมให้ เสร็จ
ก่อนที่ท่านคณะผู้บริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่านจะหมดวาระ ผมได้ประสานไปยังหมู่บ้าน    
บางหมู่บ้านจะเอาโครงการใหม่เข้าทบทวนแผน และโครงการก็สอบถามมาว่าท าไมไม่ท าให้ คือ     
ในการท าแผนแต่ละปีมีการน าโครงการใหม่มาท าเรื่อย ๆ โครงการเก่าก็ตกไป ผมได้ปรึกษาท่าน
นายกเทศมนตรีและท่านรองนายกฯ ท่านนายกฯ บอกว่าอยากให้เอาโครงการเก่าขึ้นมาก่อน 
โครงการใหม่ให้เอาไปต่อท้าย ผมจึงขอให้ท่านไปหารือในหมู่บ้านว่าจะเอาโครงการเก่า โครงการใหม่
อย่างไร เพ่ือตัดปัญหาการร้องเรียนดังที่เคยเกิดข้ึนมาแล้ว 

นายกเทศมนตรี -   เป็นการอึดอึดของเจ้าหน้าที่ที่ต้องท าตามระเบียบ แต่ชาวบ้านและผู้น าในหมู่บ้าน สมาชิกสภา 
ความต้องการไม่ตรงกัน และชาวบ้านก็สอบถามหาโครงการเก่าที่เคยเสนอมายังไม่ได้ท า แต่ไปท า
โครงการใหม่ ๆ เช่น กรณีบ้านแม่ฮาว จะมีการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน แต่ทาง สตง. บอกว่าการจะ
ท าต้องเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน ชาวบ้านเดือดร้อน อีกอย่างประปาเป็นของหมู่บ้าน แล้ว
มาให้เทศบาลปรับปรุงให้ สตง.บอกว่ามันขัดแย้งกันท าไม่ได้ ถ้าท าจะให้คืนเงิน ซึ่งมันท าไม่ได้        
แต่ชาวบ้านไม่เข้าใจว่ามันผิดระเบียบ มันเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เดือดร้อน ต้องมีการคืนเงิน สอบวินัย   
ผมสงสารเจ้าหน้าที่ครับ อย่างที่ผ่านมาโครงการประปาบ้านแพะดอนสักก็มีการคืนเงิน ผมอยากให้
ทุกท่านช่วยอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจด้วยครับ 

นายสุพรรณ -   ผมว่าให้ผู้น าในหมู่บ้าน สมาชิกสภา มาร่วมประชุมกัน ผมว่าท าตามที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ บอก  
ก็ดีครับ เอาโครงการเก่าขึ้นมาเป็นล าดับแรก ๆ โครงการเก่าต่อท้าย เพราะถ้าไม่ได้ท าก็มีปัญหากัน 
โครงการที่ได้ท าก็จะได้เฉพาะโครงการที่เป็นของคนหมู่มาก ผู้น า สมาชิกสภา คณะกรรมการหมู่บ้าน
ควรมาประชุมพูดคุยกัน ตกลงกันก่อนแล้วไปประชุมชาวบ้าน เพ่ือยุติปัญหาครับ 



~ ๑๗ ~ 
 
นายกเทศมนตรี -   เรื่องการแข่งขันกีฬาเยาวชนต าบลห้างฉัตร ห้างฉัตรเกมส์ ในปีนี้ งบประมาณมี ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

ขอให้ส่งรายชื่อนักกีฬาและกีฬามวลชนมหาสนุก ให้แจ้งมาก่อนเพ่ือที่จะได้คิดค่าใช้จ่ายเบื้องต้น   
แจ้งมาเพ่ือทราบครับ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๗  น.  

 

             (ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี  นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
                          (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
   

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ   
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

   (ลงชื่อ)           สมพร  สีเขียว     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นางสมพร  สีเขียว) 
      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

(ลงชื่อ)    สุชาติ  วงศ์สุวรรณ    กรรมการ  (ลงชื่อ)        ศักดิ์ดา  อุปค า  กรรมการ 
         (นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ)                   (นายศักดิ์ดา  อุปค า)  
        สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 


