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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล    

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

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๒ นายสวัสดิ์  สอนปิงคํา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๓  นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๔ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๕ นางสาวอรกาญจน์  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๖ นายศักดิ์ดา  อุปคํา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๗ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๘ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๙ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
  ๑ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ลากิจ 
  ๒ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   ขาดประชุม 
  ๓ นายไฉน  ชัชวาลย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   ขาดประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายไพโรจน์  สุขคําเมือง  นายกเทศมนตรีตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  รองนายกเทศมนตรีตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายศักดิ์  สอนปิงคํา  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๔ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล   
  ๕ นางเพลินพิศ สองแคว  ผู้อํานวยการกองคลัง 
  ๖ นางพิชชาภา  วงค์คํา  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
  ๗ นางรัชนีย์  สุขประเสริฐ  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์  แสงบุญเรือง ประธานสภา
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม
สามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 

 - ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  
 -  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

-  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมหรือไม่ 

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุม 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ และสมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ด้วยเสียง ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-  (ลากิจ ๑ คน, ขาดการประชุม ๒ คน) 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

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

 - ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑ ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๐ 
รายการ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑๐ รายการ ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพ่ือให้
สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการ
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือตั้งเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑๐ 
รายการ เนื่องจากว่าคอมพิวเตอร์ที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๒ ต้องทํา   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ปรากฏว่าเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือไอซีที เปลี่ยนไป          
บางรายการราคาเพ่ิมขึ้น บางรายการราคาลดลง บางรายการคุณลักษณะเปลี่ยนไป เลยต้องเปลี่ยน
คุณลักษณะใหม่ ให้เป็นไปตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ประกาศ ไม่ได้โอนเงินมาขอตั้งใหม่ เป็นรายการที่อยู่ในเทศบัญญัติอยู่แล้ว ตามระเบียบวิธีการ
งบประมาณ หากมีรายละเอียดคุณภาพเปลี่ยนไป เพ่ิมขึ้นหรือลดลง ต้องขออํานาจสภาฯ ในการ
พิจารณา เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์  สําหรับอีกรายการคือ เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) เนื่องจากว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสั่งการให้ทุก อปท. จัดซื้อเครื่องอ่าน
บัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card เพ่ือไว้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการทุกงาน ตั้งแต่นี้ไป
คือประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ต้องถ่ายเอกสารส าเนาบัตรประชาชนมา เอาบัตรประชาชน     
เข้าเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ได้เลย ซึ่งเทศบาลเราขออนุมัติไว้จ านวน ๑๑ เครื่อง รายการที่ขอ
โอนเงินงบประมาณ เพ่ือมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๐ รายการ มีดังนี้ 

 รายการที่  ๑ 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ๑.๒.๑ เครื่องพิมพ์ Multifunction
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี  จํานวน ๑๗,๐๐๐.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน  ๑๗,๐๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จํานวน  ๑๕,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน    ๒,๐๐๐.-บาท  

  
   โอนเพิ่มฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑.๒.๒ 
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  จํานวน ๑๕,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.-บาท สําหรับใช้
ในงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) 
  - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB 
  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดํา และ สี) ได้ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สําเนา 
  - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได ้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
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- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่ สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๘๗ ลําดับที่ ๗๒ 
 

รายการที่  ๒ 
   โอนลด (๑)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑.๒.๑ เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี จํานวน ๑๗,๐๐๐.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน    ๒,๐๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จํานวน    ๒,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน        -     บาท 

โอนลด (๒)  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง (สํานักปลัด)  ๑.๒.๑ หัวฉีดน้ําดับเพลิง  จํานวน ๓๕,๐๐๐.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน     ๕๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จํานวน     ๑๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน     ๔๐๐.-บาท 
 

 โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑.๒.๓ 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๒,๑๐๐.-บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.-
บาท สําหรับใช้ในงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได ้

  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHZ 
  - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volts, ๓ Volts 
และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
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มท ๐๘๑๐.๗/ว ๐๘๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียน
บ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๘๗ ลําดับที่ ๗๕ 
 

 รายการที่  ๓ 
   โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ๑.๒.๒ เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A๓  จํานวน ๗,๑๐๐.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน  ๗,๑๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จํานวน  ๖,๓๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน     ๘๐๐.-บาท  

 

   โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
๑.๒.๓ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A๓จํานวน ๖,๓๐๐.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A๓ จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 
๖,๓๐๐.-บาท สําหรับใช้ในงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
๑๐.๒ ภาพ  ต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๑ 
ภาพต่อนาที (ipm) 

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๓, A๔, Letter, Legal และ Custom 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๘๙ ลําดับที่ ๑๖ 
 

รายการที่ ๔ 
โอนลด (๑)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ๑.๒.๒ 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A๓  จํานวน ๗,๑๐๐.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน     ๘๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จํานวน     ๘๐๐.-บาท 
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งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน       -    บาท  
 

โอนลด (๒)  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) 
๑.๑.๒ เครื่องสว่านแท่นเจาะ จํานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน   ๒,๐๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จํานวน   ๑,๓๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน      ๗๐๐.-บาท 

 

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
๑.๒.๔ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๒,๑๐๐.-บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ 
๗๐๐.-บาท สําหรับใช้ในงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได ้

  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHZ 
  - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volts, ๓ Volts 
และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๗/ว ๐๘๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียน
บ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๘๙ ลําดับที่ ๑๙ 

 

รายการที่ ๕ 
โอนลด  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทค่าบํารุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ (สํานักปลัด) ๑.๒ ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จํานวน     ๗๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน   ๙,๓๐๐.-บาท  

 

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์๑.๓ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) ๑.๓.๑ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart 
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Card Reader) จํานวน ๗๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.-บาท สําหรับใช้ในงานเทศบาลตําบลห้างฉัตร
แม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได ้

  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHZ 
  - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volts, ๓ Volts 
และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๗/ว ๐๘๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียน
บ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๙๒ ลําดับที่ ๒๘ 

 

รายการที่ ๖ 
โอนลด (๑)  แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์  
เครื่องดับเพลิง (สํานักปลัด) ๑.๒.๑ หัวฉีดน้ําดับเพลิง จํานวน ๓๕,๐๐๐.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน     ๔๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จํานวน     ๑๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน     ๓๐๐.-บาท 

   โอนลด (๒)  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) ๑.๓.๓ 
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน ๗,๙๐๐.-บาท 

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน   ๗,๙๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จํานวน   ๗,๙๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน       -     บาท  

 

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(สํานักปลัด) ๑.๓.๕ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จํานวน ๘,๐๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐.-บาท สําหรับใช้ในงาน
เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้   
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน 
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  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดําสําหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๗ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘ 
ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสําหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อ
นาที (ipm) 

  - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ (ขาวดํา-สี) ได ้
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
  - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
  - สามารถถ่ายสําเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดํา 
  - สามารถทําสําเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สําเนา 
  - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จํานวน
ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEE ๘๐๒.๑๑b, g, n) ได้ 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๙๕ ลําดับที่ ๒๐ 

 

รายการที่ ๗ 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๔ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จํานวน      ๗๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน   ๙,๓๐๐.-บาท  

 

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สํานัก
ปลัด) ๑.๓.๖ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๗๐๐.-บาท
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๑ เครื่อง ๆ 
ละ ๗๐๐.-บาท สําหรับใช้ในงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได ้
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  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHZ 
  - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volts, ๓ Volts 
และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๗/ว ๐๘๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียน
บ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๙๕ ลําดับที่ ๒๓ 
 

รายการที่ ๘ 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๔ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน   ๙,๓๐๐.-บาท 
โอนลดครั้งนี้    จํานวน      ๗๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน   ๘,๖๐๐.-บาท  

 

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(สํานักปลัด) ๑.๒.๑ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๗๐๐.-
บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน       
๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.-บาท สําหรับใช้ในงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 

  - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได ้

  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHZ 
  - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้

- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volts, ๓ Volts 
และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์



~ ๑๐ ~ 
 

ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๗/ว ๐๘๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียน
บ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๙๗ ลําดับที่ ๑๖ 
 

รายการที่ ๙ 
โอนลด  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) 
๑.๑.๒ เครื่องสว่านแท่นเจาะ จํานวน ๘๐,๐๐๐.-บาท  

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน      ๗๐๐.-บาท  
โอนลดครั้งนี้    จํานวน      ๗๐๐.-บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน      -      บาท 

 

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ๑.๒.๑ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน 
๗๐๐.-บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) 
จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.-บาท สําหรับใช้ในงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 

  - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได ้

  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHZ 
  - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
  - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volts, ๓ Volts 

และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๗/ว ๐๘๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียน
บ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๓๐๑ ลําดับที่ ๓๔ 

 

รายการที่ ๑๐ 
โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๔ ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์จํานวน ๑๐,๐๐๐.-บาท
  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  จํานวน   ๘,๖๐๐.-บาท 

โอนลดครั้งนี้    จํานวน      ๗๐๐.-บาท 



~ ๑๑ ~ 
 

งบประมาณคงเหลือหลังโอน จํานวน   ๗,๙๐๐.-บาท 
  

โอนเพิ่ม (ตั้งเป็นรายการใหม่)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไป 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(สํานักปลัด) ๑.๒.๑ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๗๐๐.-
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จํานวน ๑ 
เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.-บาท สําหรับใช้ในงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 

  - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card ) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 
๗๘๑๖ ได ้

  - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๔.๘ MHZ 
  - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
  - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด ๕ Volts, ๓ Volts 

และ ๑.๘ Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว 
๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 
มท ๐๘๑๐.๗/ว ๐๘๗๙ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกสําเนาเอกสาร (สําเนาทะเบียน
บ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน) 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๓๐๓ ลําดับที่ ๑๗ 
 

ประธานสภา - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายศักดิ์ดา -  ญัตตินี้ผมเห็นชอบ เพราะว่าครุภัณฑ์คือเครื่องมือของเจ้าหน้าที่ที่จะนําไปปฏิบัติงานให้กับ
เทศบาล เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ขอนําเสนอไปยังผู้บริหาร การโอนเงินนี้เป็นรายการที่เรา
ได้อนุมัติไปแล้ว ซึ่งสเปคแต่ละตัวมีการเปลี่ยนแปลงตลอด หากว่าอนุมัติแล้วขอให้จัดซื้อเลย ไม่ต้องรอ 
หากช้าแล้วมีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องมาขออนุมัติจากสภาอีก การโอนเงินครั้งที่ ๓, ๔ ที่แล้วมา       
ก็เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ตลอด ผมอยากให้โอนเงินด้านการพัฒนาอย่างอ่ืนบ้าง คอมพิวเตอร์มีการ
อนุมัติจากสภาไปแล้ว ๒-๓ เดือนพอเงินงบประมาณเข้ามาให้ท่านทําการจัดซื้อเลย ไม่ต้องรออะไร 
ซึ่งผมเห็นด้วยอยู่แล้ว เพราะถือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเรา 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

-  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม  

-  จึงขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๐ รายการ ดังนี้ 



~ ๑๒ ~ 
 

๑) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ 
๑๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐.-บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) ด้วยเสียง 
๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน, ขาดการประชุม ๒ คน) 

๒) จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน         
๓ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒,๑๐๐.-บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป) 
ด้วยเสียง ๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี- (ลากิจ ๑ คน, ขาดการประชุม ๒ คน) 

๓) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ A๓ จ านวน      
๑ เครื่อง ๆ ละ ๖,๓๐๐.-บาท เป็นเงิน ๖,๓๐๐.-บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร 
งานคลัง) ด้วยเสียง ๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน, ขาดการ
ประชุม ๒ คน) 

๔) จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน ๓ 
เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.-บาท เป็นเงิน ๒,๑๐๐.- บาท (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร       
งานคลัง) ด้วยเสียง ๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน, ขาดการ
ประชุม ๒ คน) 

๕)  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน        
๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗๐๐.-บาท (แผนงานรักษาความสงบภายใน) ด้วยเสียง     
๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน, ขาดการประชุม ๒ คน) 

๖)  จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๘,๐๐๐.-บาท (แผนงานการศึกษา)    
ด้วยเสียง ๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-  (ลากิจ ๑ คน, ขาดการประชุม ๒ คน) 

๗)  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน          
๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗๐๐.-บาท (แผนงานการศึกษา) ด้วยเสียง ๙ เสียง,         
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน, ขาดการประชุม ๒ คน) 

๘)  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน        
๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗๐๐.-บาท (แผนงานสาธารณสุข) ด้วยเสียง ๙ เสียง,      
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน, ขาดการประชุม ๒ คน) 

๙)  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน         
๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗๐๐.-บาท (แผนงานเคหะและชุมชน) ด้วยเสียง ๙ เสียง, 
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน, ขาดการประชุม ๒ คน) 

๑๐)  จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน      
๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐.-บาท เป็นเงิน ๗๐๐.-บาท (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)     
ด้วยเสียง ๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-  (ลากิจ ๑ คน, ขาดการประชุม ๒ คน) 

 ๔.๒  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๔ รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี ในการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๔ รายการ ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมเพ่ือให้
สภาได้พิจารณา 

 



~ ๑๓ ~ 
 
นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในการ

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จํานวน ๔ รายการ 
เนื่องจากว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม มีรายการที่เปลี่ยนไป จึงต้องขออํานาจสภาในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง 
ตามระเบียบวิธีการงบประมาณ ข้อ ๒๘ รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงเงินงบประมาณ 
จ านวน ๔ รายการ มีดังนี้ 
รายการที่ ๑ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๑. 
ค่าครุภัณฑ์ ๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ๑.๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ ๒ *(จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๖๐,๐๐๐.-บาท 
***ค าชี้แจงฯ (เดิม)*** 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว) จํานวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จํานวน ๑ หน่วย มี
หน่วยความจําแบบ  Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐาน
ไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz 

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
 ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
 ๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ 

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จํานวน ๑ หน่วย 

  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว  จํานวน ๑ หน่วย 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 



~ ๑๔ ~ 
 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ หน้าที่ ๓๙๒ ลําดับที่ ๒ 
 

***แก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (ใหม่)***   
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว) จํานวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๓.๒ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จํานวน ๑ หนว่ย  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB  

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจําขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
หรือ 

 ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics  
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ 
 ๓) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ 
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 

  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จํานวน ๑ หน่วย 

  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง  

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หน่วย 

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๘๙ ลําดับที่ ๑๕ 
 

รายการที่ ๒ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) ๑.๓.๑ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๒๓,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ



~ ๑๕ ~ 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานประมวลผล จํานวน ๑ ชุด ๆ ละ ๒๓,๐๐๐ บาท สําหรับใช้
ในงานเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
***ค าชี้แจงฯ (เดิม)*** 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz จํานวน ๑ หน่วย และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่
ต้องการใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB  
  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
 ๑) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้ 

หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  
 ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ 
  แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ 
ชนิด Solid  State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หน่วย 

  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)  
  - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth 

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ หน้าที่ ๔๐๑ ลําดับที่ ๑ 
 

***แก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (ใหม่)***   
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ
ในการประมวลผลสูง จํานวน ๑ หน่วย  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
 



~ ๑๖ ~ 
 
 ๑) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้ 

หน่วยความจําแยกจากหน่วยความจําหลักขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB  
 ๒) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจําหลักในการ 
 แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB 
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid 

State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หน่วย 
  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน ๑ หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 

จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)  
  - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth 

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๙๕ ลําดับที่ ๑๙ 
 

รายการที่ ๓ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) ๑.๓.๒ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑๗,๐๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ All In One สําหรับงานสํานักงาน จํานวน ๑ ชุด ๆ ละ ๑๗,๐๐๐ บาท สําหรับใช้ในงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันง้าว โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
***ค าชี้แจงฯ (เดิม)*** 

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) หรือ ๔ แกนเสมือน  
(๔ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๔ GHz จํานวน ๑ หนว่ย  

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB  
  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ 
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หน่วย 

  - มี DVD-RW หรือดีกว่า จํานวน ๑ หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 



~ ๑๗ ~ 
 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)  
  - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth 

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/
ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์
ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ หน้าที่ ๔๐๑ ลําดับที่ ๑ 

 

***แก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (ใหม่)*** 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จํานวน ๑ หน่วย  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๓ MB  

  - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid 
State Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หน่วย 

  - มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จํานวน ๑ หน่วย    
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า 
จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐)  
  - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth 

อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๙๕ ลําดับที่ ๑๙ 
 

รายการที่ ๔ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ๑. ค่าครุภัณฑ์ ๑.๓ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สํานักปลัด) ๑.๓.๔ เครื่องพิมพ์แบบ 



~ ๑๘ ~ 
 

ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จํานวน ๑๒,๙๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จํานวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ 
บาท สําหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล ศูนย์ละ ๑ เครื่อง โดยมี
คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
***ค าชี้แจงฯ (เดิม)*** 

  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที 
(ipm) 

  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที (ipm) 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ หน้าที่ ๔๐๑ ลําดับที่ ๒ 

 

***แก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ (ใหม่)*** 
  - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต 
  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดําสําหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)  

   หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสําหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพ
ต่อนาที (ipm) 

  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom 
อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ 
- เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๑๓๔ ลงวันที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 



~ ๑๙ ~ 
 

๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ
และครุภัณฑ์ตามหลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หน้าที่ ๒๙๕ ลําดับที่ ๒๐ 
 

ประธานสภา - ขอเชิญท่านสมาชิกสภาได้อภิปราย 
 

นายสุชาติ -  ผมเห็นชอบครับ เพราะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานในเทศบาล เพราะมีความจําเป็นต้องใช้ 
การโอนเงินหากมีการอนุมัติแล้ว ขอให้ดําเนินการจัดซื้อเลย หากช้าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอีกก็ต้อง
มาขอมติที่สภาอีก 

 

นายปริญญา -  ครุภัณฑ์ที่มาขอมติที่สภา เป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขอเสนอว่า หากมี
งบประมาณเข้ามาให้จัดซื้อเลย จะได้ของที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผมเห็นชอบกับญัตตินี้ครับ 

 

ปลัดเทศบาล -  เนื่องจากว่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยว่า ก่อนที่จะมีการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ทําเรื่องขออนุมัติจากคณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน
ถึงจะจัดซื้อได้ หลังจากสภาอนุมัติแล้ว ผมจะให้เจ้าหน้าที่พัสดุรีบดําเนินการเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ ICT ระดับจังหวัด ซึ่งจะมีการประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง จะมีเจ้าหน้าที่จากทุก อปท.    
ต้องไปชี้แจง ซึ่งแต่ละครั้งกว่าจะได้รับการอนุมัติยากมาก เพราะคณะกรรมการแต่ละท่าน มาจากคลัง
จังหวัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะซักถามเจ้าหน้าที่ว่าทําไมต้องซื้อ   
สเปคนี้ เอาไปใช้งานอะไรบ้าง หากไม่สามารถตอบได้หรือคําตอบไม่ชัดเจนต้องรอไปอีกครับ ทําให้เกิด
ความล่าช้า 

 

นายศักดิ์ดา -  ผมเห็นชอบด้วยครับญัตตินี้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ท่านปลัดชี้แจงมา ต้องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการระดับจังหวัดก่อน แต่กอยากให้เจ้าหน้าที่ทําให้เร็ว อนุมัติงบประมาณมาก็เกือบปีแล้ว 
ทําไมงบประมาณเข้ามาท่านไม่จัดซื้อเลย ญัตตินี้ผมเห็นชอบอย่างยิ่ง เป็นเงินภาษีของประชาชน     
ก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ เพ่ือการทํางานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านอ่ืนจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

-  ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม  

-  จึงขอมติในท่ีประชุม 

 -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๔ รายการ ดังนี้ 

๑) ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒* (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
๑๙ นิ้ว) จ านวน ๒ ชุด ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐.-บาท(แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารงานคลัง) ด้วยเสียง ๙ เสียง,  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-  (ลากิจ ๑ คน, 
ขาดการประชุม ๒ คน) 

๒) ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ 
๒๓,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐.- บาท (แผนงานการศึกษา) ด้วยเสียง ๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ       
-ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน, ขาดการประชุม ๒ คน) 

๓)  ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับงานส านักงาน จ านวน ๑ ชุด ๆ ละ 
๑๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐.-บาท (แผนงานการศึกษา) ด้วยเสียง ๙ เสียง, ไม่เห็นชอบ       
- ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน, ขาดการประชุม ๒ คน) 



~ ๒๐ ~ 
 

๔)  ค่าจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
จ านวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒,๙๐๐.- บาท (แผนงานการศึกษา) ด้วยเสียง ๙ 
เสียง,  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   (ลากิจ ๑ คน, ขาดการประชุม ๒ คน) 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นายกเทศมนตรี -  ขอแจ้งให้ทราบว่า ผมจะขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ ประมาณกลางเดือนหน้า มีรายการใน      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ของบ้านปันง้าว บ้านปางม่วง วิศวกรได้ลงนามมาให้แล้ว       
เดือนหน้าคงจะขออนุมัติจากสภาอีกครั้ง 

นางสุภาภรณ์ -  ขอสอบถาม หลอดไฟที่ใช้แล้วที่หน้าร้านค้าชุมชนบ้านแม่ฮาว มีเยอะมาก จะทําอย่างไร เพราะ
ช่วงนี้เป็นฤดูฝน อสม.ออกไปปฏิบัติหน้าที่ ไปคว่ําน้ําที่ขังออกจากภาชนะต่าง ๆ ซึ่งที่ใส่หลอดไฟ     
มียุงลายเยอะมาก มันอันตรายค่ะ ขอคําตอบด้วย 

ปลัดเทศบาล -  ขยะอันตรายเป็นความรับผิดชอบของ อบจ.ลําปาง ในการกําจัด ตอนนี้ของเทศบาลก็ไม่มีที่ เก็บ
ขยะอันตราย เทศบาลจะแก้ปัญหาไปก่อนคือ จะซื้อถุงบิ๊กแบ็ค เอามาใส่ขยะอันตรายที่อยู่ตามหมู่บ้าน
ต่าง ๆ มาเก็บไว้ที่เทศบาล เพ่ือรอว่า อบจ.ลําปาง จะมาจัดเก็บวันไหน  

นายกเทศมนตรี -  ตอนนี้จะเข้าเดือนสิงหาคมแล้ว เป็นช่วงของการทําเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้ สท. ทุกท่านประสานกับช่าง, ผอ.กองช่าง และรองฯ ดนัย สํารวจ
โครงการอันดับ ๑ ตามแผนของแต่ละหมู่บ้าน แจ้งให้ทุกท่านทราบครับ 

นายปริญญา -  ช่างออกไปรางวัดหมดแล้วครับ เขต ๒ เสร็จหมดแล้วครับทุกหมู่บ้าน และชาวบ้านฝากถามมา 
เรื่องถังขยะที่เทศบาลนําไปวางไว้ บางจุดมี ๒ ถัง บางจุดมี ๓ ถัง ทําไมถังขยะอันตรายสีแดง ไม่มี  
ทุกจุดครับ 

ปลัดเทศบาล -  ถังขยะสีแดง ขยะอันตราย ได้จัดซื้อมาก่อน และได้ให้พนักงานเทศบาลเอาไปวางไว้แต่ละจุดของ
แต่ละหมู่บ้านก่อน  แล้วมาจัดซื้อถังขยะทั่วไปกับขยะรีไซเคิล สีเหลืองกับสีน้ําเงินทีหลัง ก็ให้
พนักงานเอาไปวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ผมทราบเรื่องแล้ว ผมจะให้พนักงานไปแก้ไขให้ครับ 
จะเอาไปวางไว้ด้วยกันครับ 

นายสวัสดิ์ -  เรื่องโรงฆ่าสัตว์ น้ํามีพร้อมให้ใช้แล้ว แต่กระทะไม่มีใช้ หม้อวางแก๊สก็ไม่มีใช้ ขอแจ้งให้ทราบครับ 

ปลัดเทศบาล -  ผมได้ให้ช่างไปดูแล้วครับ ไม่เกินอาทิตย์หน้าจะเข้าไปซ่อมให้แน่นอน ก็จากนี้ไปหน้าเตาที่โล่ง ๆ 
จะมีตะแกรงมาปิดไว้ ระบบแก๊สจะทําให้ใหม่ ไม่ให้มีคนเข้าไป จะเอากุญแจล็อกไว้ ให้เจ้าหน้าที่   
ของเราเข้าไปปรับแก๊สได้คนเดียว ก็ขอแจ้งให้ช่วยกันดูแลและรักษาความสะอาดด้วย 

นายสุชาติ -  ผมได้รับข้อมูลมา ผู้ประกอบการฆ่าหมูถามมา หม้อกระทะเอาเครื่องในต้มได้หรือไม่ หรือใช้
เฉพาะลวกขนอย่างเดียว 

ปลัดเทศบาล -  ผมได้แจ้งไปแล้วในที่ประชุมว่า ให้ลวกขนได้อย่างเดียว ห้ามต้ม หากจะเผาขนให้เอาไปเผาที่บ้าน
ของตนเอง 



~ ๒๑ ~ 
 
นายศักดิ์ดา -  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การปฏิบัติงานที่ผ่านมาเกิดความบกพร่อง การทํางานขอให้ปรับปรุง เช่น

ถนนสายบ้านลุงเลิศ พันธุ์ปลา โครงการอนุมัติ ๔-๕ เดือน อยู่ในมือท่าน ท่านรอให้โดนปรับก่อนถึง
ไปทํางาน ผู้บริหารใช้ผู้รับเหมาคนเดียวต่อเนื่อง ทําให้เกิดความผิดพลาดในการทํางานกับเจ้าหน้าที่ 
ผู้บริหารควรมาปฏิบัติหน้าที่ในห้องทํางาน ให้ตรวจดูเอกสารให้แต่ละกองที่เสนอขึ้นไป เพ่ือเกิด
ประโยชน์กับชาวบ้าน ผมขอเปรียบเทียบ เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ถนนสายบ้านลุงเลิศ พันธ์ปลา 
ใช้เวลา ๓ เดือนไม่เสร็จ กับถนนสายบ้านช่างเริญตัดผม ของเทศบาลตําบลห้างฉัตร ใช้เวลาก่อสร้าง
แค่ ๓ วันเสร็จ ให้ทุกท่านเปรียบเทียบการทํางานระหว่างเทศบาลครับ ขอฝากประธานสภาไปแจ้ง
ท่านนายกฯ ให้ช่วยกัน ให้รับฟังสมาชิกสภา เอาใจเปิดใส่กัน อย่ามองว่าคนนี้อยู่ด้านนี้ คนนั้นอยู่    
อีกฝั่ง ขอฝากประธานสภาอีกเรื่องขอให้ท่านเปิดประชุมประจําเดือนเหมือนก่อน เพราะเวลาได้     
รับเรื่องจากชาวบ้านมาเช่นวันนี้ ได้รับเรื่องมาคือเรื่องพ่นยุง ชาวบ้านอยากให้มีการพ่นยุงเพราะเข้าสู่
ฤดูฝนแล้ว จะได้นําเรื่องมาปรึกษากันในที่ประชุมประจําเดือน ท้ายนี้ขอบคุณทางผู้บริหาร สมาชิก
สภา ข้าราชการทุกท่านที่ได้ทํางานร่วมกันมา ผมปราศจากอคติต่อท่านประธานสภา, สมาชิ กสภา 
และต่อทุก ๆ คนครับ 

นายปริญญา -  โครงสร้างพื้นฐานของบ้านปันง้าว ปีงบประมาณนี้ยังไม่ได้ทําเลย คิดว่าคงมีการกันเงินงบประมาณ
ไปปีหน้าแน่ ฝากท่านประธานฯ ไปแจ้งท่านนายกฯ ด้วย ทําไมถึงไม่ทําครับ 

นายศักดิ์ดา -  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เรามีบุคลการที่ดี แต่ยังขาดบุคลากรอีก ขอฝากท่านประธานฯ ไปแจ้งท่าน
นายกฯ อยากให้ท่านรับโอนนายช่างมาทํางาน หากท่านนายกฯ ไม่รับโอนพนักงานด้านช่าง ผมจะ
นํามาตรา ๑๕๗ มาใช้กับท่านแน่นอน  ผมจะมาสอบถามในสภาแห่งนี้ ท่านนายกฯ ต้องชี้แจงเหตุผล
ว่าทําไมถึงไม่รับโอน เพ่ือให้ท้องถิ่นเราพัฒนา 

นายปริญญา -  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อันดับ ๑ บ้านปันง้าว งบประมาณแค่ ๕๐,๐๐๐.-บาท ผมไม่เชื่อว่า
งบประมาณไม่มี แต่ท่านนายกฯ ไม่เปิดงาน ไม่เปิดดูในเทศบัญญัติว่ามีอะไรต้องทํา ผมว่าไม่เกี่ยวกับ 
ผอ.กองช่างแล้วครับ เพราะมันผ่านมานานแล้ว 

นายสุพรรณ -  ให้ท่านประธานฯ ติงท่านนายกฯ การประชุมสภาให้มีผู้บริหารอยู่ ๑ คน จะได้ชี้แจงในที่ประชุม
สภาได้ เวลาสมาชิกสภาถามอะไร จะได้คําตอบว่าได้หรือไม่ได้ อีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปีงบประมาณ
แล้ว เดี๋ยวก็ยืดเวลาไปอีก กันเงินงบประมาณอีก อยากให้ท่านนายกฯ หรือผู้บริหารอยู่ในที่ประชุม
จนปิดการประชุมครับ 

นายนเรศน ์ -  เรื่องหลังคาหอประชุมเทศบาลครับ ซ่อมแซมใหม่แล้ว ทําไมยังรั่วเหมือนเดิม การตรวจรับงานผ่าน
ไปได้อย่างไร หรือช่วงนั้นฝนไม่ตกหรือครับถึงไม่เห็นครับ กระเบื้องก็ใหม่ทุกแผ่น แต่ทําไมถึงรั่วซึม 

ปลัดเทศบาล -  ตอนตรวจรับงาน ผมให้พนักงานเอารถน้ําฉีดพ่นขึ้น ก็ไม่มีการรั่วซึมนะครับ แต่ยังอยู่ในระยะเวลา
ผมจะทําหนังสือแจ้งผู้รับเหมามาซ่อมแซมให้ครับ 

นายศักดิ ์ -  ผมในฐานะที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ผมนั่งรับฟังปัญหาจากตรงนี้ ผมจะนําทุกปัญหาไปแจ้งท่าน
นายกฯ ทั้งปัญหาในเรื่องของการทํางานและด้านบุคลากรครับ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 



~ ๒๒ ~ 
 
ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 

 

(ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี  นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
                          (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 
 
   

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

   (ลงชื่อ)           ศักดิ์ดา  อุปค า      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายศักดิ์ดา  อุปคํา) 
      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 

(ลงชื่อ)       นเรศน์ ถาวร    กรรมการ  (ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร   กรรมการ 
            (นายนเรศน์  ถาวร)                 (นายปริญญา  สุวรรณศร)  
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 

 เทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 


