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(สำเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครัง้ที่ 2)  ประจำปี 2563 
วันที่  27  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี ้

************************************************************ 
ผู้มาประชุม  11  คน 
ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายจำรัส            กันทะวัง ประธานสภาเทศบาล จำรัส           กันทะวัง 
2 นายนิรันดร          จิตรา รองประธานสภาเทศบาล นิรันดร          จิตรา 
3 นายจิรเดช           กมลธง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 จิรเดช           กมลธง 
4 นายทองเหรียญ     ธุรี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ทองเหรียญ     ธุรี 
5 นายประสิทธิ์        กิติวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 ประสิทธิ์        กิติวงค ์
6 นายประเสริฐ       นันทะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 - 
7 นางเพชรรัตน์       ชัชวาลย ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 เพชรรัตน์      ชชัวาลย์ 
8 นายรุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 รุ่งอรุณ         อุ่นนันกาศ 
9 นายศรีธน           ดวงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ศรีธน           ดวงแก้ว 

10 นางศรีเรือน         มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 - 
11 นางอุตสาห์          ยุปาระมี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 อุตสาห์         ยุปาระมี 
12 นายอำนวย          จันทร์มาทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 อำนวย         จันทร์มาทอง 
13 นางสาวสายสมร    ศิริษะ เลขานุการสภาฯ สายสมร        ศิริษะ 

ผู้ที่ไม่เข้าร่วมประชุม  จำนวน 2 ท่าน    
1.  นายประเสริฐ        นันทะ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2     ลาป่วย 

               2. นางศรีเรือน        มาละแซม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1     ลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม  7  คน 
ลำดับที่ 

 
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายสิงห์ทอง        ปะมะสอน นายกเทศมนตรีฯ สิงห์ทอง    ปะมะสอน 
2 นายชัยณรงค์      เลือดชัยพฤกษ์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 ชัยณรงค์   เลือดชัยพฤกษ์ 
3 นายวัชรพงษ์        รินรา เลขานุการนายกเทศมนตรี วัชรพงษ์    รินรา 
4 นางสาวภุมรี         จี้อินทร์         หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ภุมรี         จี้อินทร์ 
5 นายจงรักษ์          จายเขียว ผอ.กองช่าง จงรักษ์      จายเขียว 
6 นายอนุรักษ์         ลองวิลัย นิติกรปฏิบัติการ อนุรักษ์      ลองวิลัย 
7 นางสาววารี          ชัยศรี นักจัดการงานทั่วไป วารี          ชัยศรี 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ นางสาวสายสมร   ศิริษะ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุม
พบว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงได้เชิญประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแก้ไขปัญหาผังเมืองลำพูน 

(แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 3) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน   
- ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ได้ทำหนังสือมาเชิญร่วมประชุม 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การแก้ไขปัญหาผังเมืองลำพูน (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ 3) ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  ในวันที่ 27  สิงหาคม  2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
หากท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมหลังประชุมสภาฯ ให้แจ้งรายชื่อกับผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ  

1.2 เรื่อง ขอแจ้งสมาชิกสภาทุกท่าน ที่จะเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ถอดรหัส 
กฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายจัดตั้งท้องถิ่นฉบับใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การเลือกตั้ง 
ท้องถิ่น และบทบาทภารกิจของสภาท้องถิ่นภายใต้หลักนิริรัฐ นิติธรรม” รุ่นที่ 2 ในระหว่าง
วันที่ 11 – 13  กันยายน  2563  ณ โรงแรมสยามแกรนด์  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

- ขอแจ้งให้สมาชิกสภา ทุกท่าน ได้ทราบและเตรียมพร้อมในการเดินทาง ซึ่งเรา  
จะเดินทางในวันที่10  กันยายน  2563 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำป ี
พ.ศ. 2563  (วันที่ 14  สิงหาคม  2563) 

นายจำรัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สมัยสามัญ สมัยที่ 
ประธานสภาฯ 3 (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. 2563 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563  ในวันที่ 14 สงิหาคม 
2563 มีข้อความตอนใดควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  อย่างไร หากไม่มี ขอมติรับรองจาก
ทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน  10  เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส กันทะวัง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
   4.1 รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่าง 

      เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
นายจำรัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4.1  เรื่อง รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของ 
ประธานสภาฯ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563     

ขอเชิญนายประสิทธิ์  กิติวงค์  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการรับคำแปร
ญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

นายประสิทธิ์ กิติวงค์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
ประธานคณะกรรมการ    และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ในการประชุม 
แปรญัตติ    สมัยที่สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติ 

คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
2564  และร่วมประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเลือกประธานฯ และเลขานุการฯ    
ในการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย 
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1. นายประสิทธิ์   กิติวงค์  เป็นประธานกรรมการ 
2. นายรุ่งอรุณ  อุ่นนันกาศ เป็นกรรมการ 
3. นายทองเหรียญ ธุรี  เป็นกรรมการ 
4. นางศรีเรือน  มาละแซม เป็นกรรมการ 
5. นายศรีธน  ดวงแก้ว  เป็นกรรมการ 
6. นายอำนวย  จันทร์มาทอง เป็นกรรมการ 
7. นางอุตสาห์  ยุปาระมี  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
เนื่องจากมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 50 กำหนดว่า เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ
ได้พิจารณาแล้ว  จะเสนอร่างบัญญัตินั้น  ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิม พร้อมทั้ง
รายงานและบันทึกความเห็นนั้นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้น อย่างน้องต้องระบุว่า ได้มี
หรือไม่มี  การแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดของการแปรญัตติ และลงมติของคณะกรรมการ
แปรญัตติ   เกี่ยวด้วยกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด   การสงวนความเห็นของกรรมการ 
แปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานแก่สมาชิก
สภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วม
ประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบการรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายงานนั้น คณะกรรมการแปรญัตติขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและมติที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังนี้ 

1. ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยที่สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2563   เมื่อวันที่  14  สิงหาคม 2563  มีมติให้กำหนดระยะเวลา ยื่นคำแปรญัตติ วันที่  
18 - 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลาเท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมง  
โดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาฯ  ผลปรากฏว่าช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ใด 
มายื่นคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ 
ตามร่างเดิมที่ท่านประธานสภาฯ ได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไปพิจารณา 

2. ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใด ของเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว 
3. ไม่มีการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใด ๆ 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   5.1 ญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
     (วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ) 

นายจำรัส  กันทะวัง      ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 ข้อ 5.1  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ   ประจำปีงบประมาณ 2564 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ)  ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ได้รายงานต่อสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ว่าตามที่สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยที่สามัญ  
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีมติให้กำหนดระยะเวลา  
ยื่นคำแปรญัตติวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. รวมระยะเวลา 
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เท่ากับยี่สิบสี่ชั่วโมงโดยให้เสนอคำแปรญัตติได้ที่ห้องประชุมสภาฯ   ผลปรากฏว่าชว่งเวลา
ดังกล่าว ไม่มีผู้ใดมายื่นคำแปรญัตติฯ คณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงมีมติให้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณฯ ตามร่างเดิมท่ีกระผมได้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ในตอนหรือข้อใด ของเทศบัญญัติงบประมาณฯ ดังกล่าว  และไม่มีการสงวนความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติไม่มีการสงวนคำแปรญัตติใด ๆ จะมีสมาชิกท่านใดประสงค์จะ 
อภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
เหมืองจี้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่นายกเทศมนตรีตำบล
เหมืองจี้ เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติใด ๆ และให้ผ่านวาระท่ี 2 ไปสู่วาระท่ี 3 ต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายจำรัส  
กันทะวัง 

5.2  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
           (วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) 

นายจำรัส  กันทะวัง  ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ  ท่านปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วน 
ประธานสภาฯ               ราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ได้เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 ขอความเห็นชอบ 
                            ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระท่ี ๓ ขั้นลงมติ) 
                                ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมาย ขอเชิญครับ 
 
นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ 52 การ
พิจารณาร่างเทศบัญญัติวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ
ให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะ
ให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

นายจำรัส  กันทะวัง      มีสมาชิกสภาฯ ผู้ใดอยากให้มีมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี 3 นี้หรือไม่  เมื่อไม่มีการอภิปราย 
ประธานสภาฯ  ขอให้ลงมติให้มีการอภิปรายในวาระท่ี 3 นี้ ผมจึงขอมติที่ประชุมว่าสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ 

เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม่ 

ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  9   เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง คือ     
                                นายจำรัส  กันทะวัง 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติเพื่อพิจารณา 
   6.1 เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน  4  รายการ 
นายจำรัส  กันทะวัง ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6  ญัตติเพื่อพิจารณา ข้อ 6.1 ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาฯ  จำนวน 41  รายการ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้ ได้เสนอญัตติครับ 

นายสิงห์ทอง ปะมะสอน เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ ตามท่ีเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563  ไปแล้วนั้น เทศบาลตำบลเหมืองจี้  มีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอน 

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 4 รายการ เนื่องจากเป็น
งบประมาณท่ีไม่ได้ตั้งไว้  และทางพนักงานเทศบาลแต่ละกองมีความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน  เพ่ือใช้การในปฏิบัติของแต่ละกอง  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ขอเชิญครับ 
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นางสาวสายสมร  ศิริษะ ตามท่ีเทศบาลตำบลเหมืองจี้  ได้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
เลขานุการสภาฯ  2563  ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยว่าด้วยวิธีงบประมาณ 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และท่ี 3) พ.ศ. 2543 
   หมวด 4 ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอำนาจอนุมัติ 
   ของสภาท้องถิ่น 
นายจำรัส  กันทะวัง ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ที่ได้ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องให้สมาชิกสภาฯ 
ประธานสภาฯ  ได้รับทราบ ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้   ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นที่จะ 
   โอนตั้งเป็นรายการใหม่ ขอเชิญครับ 

นายสิงห์ทอง  ปะมะสอน กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน, ท่านปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมจะ     

ขออนุมัติ โอนตั้งเป็นรายการใหม่ทั้งหมดจำนวน 4 รายการ ผมจะให้แต่ละกองชี้แจง
รายละเอียดจะว่าโอนตั้งเป็นรายการใหม่ก่ีรายการ เริ่มจากกองคลัง ขอเชิญครับ 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านนายกเทศมนตรี, ท่านปลัดเทศบาลตำบล  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล           ด้วยได้รับบันทึกข้อความของกองคลัง เนื่องจากกองคลังเทศบาลตำบลเหมืองจี้ มีเครื่อง 

คอมพิวเตอร์ในการใช้งานด้านการเงินและบัญชี ปัจจุบันระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ 
มีใช้งานเป็นเวลานาน ทำให้ไม่สามารถทำการอัพเกรด Windows  ได้อีก ซึ่งการทำงาน 
ต่างๆ ที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากภารกิจในปัจจุบัน และการรองรับปริมาณงานที่อาจจะได้รับการ 
ถ่ายโอนเพ่ิมข้ึนในอนาคต  เพื่อสามารถให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้อย่าง 
ทันท่วงที จึงมีความประสงค์จะขอโอนตั้งรายการใหม่พร้อมโอนเงิน  ดังรายการต่อไปนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  งบดำเนินงาน 
หมวด  ค่าใช้จ่าย 
ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 
ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูล 
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ให้ความรู้ผู้เสียภาษี โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
ค่าป้าย ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวิทยากรฯลฯ  
ตั้งไว้ 40,000.00 บาท คงเหลือ 40,000.00 บาท ขออนุมัติโอนลด30,000.00 น. 
จะคงเหลืองบประมาณอยู่ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

   โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน 
   หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
    เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 

19  นิ้ว  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว) ราคา 30,000 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz 
และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง  
จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ 
โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดง
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ภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือ
แสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 
GB – มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วย
จัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 

 ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย - 
มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่ วย  - มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่ าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่อง
เชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - 
มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับเดือน
พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม 2563  จำนวน 1 ชุด  ราคาชุดละ 
30,000.00บาท เป็นโอนตั้งเป็นรายการใหม่ 30,000.00 น. 
 

นายจำรัส  กันทะวัง ได้สอบถามสมาชิกสภาฯ  ท่านใด มีข้อสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะ 
ประธานสภาฯ  ขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ   ท่านใดเห็นชอบพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 30,000.-บาท (สามหมื่น-
บาทถ้วน)  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือน กรกฎาคม 
2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ตามท่ีปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
ขอได้โปรดยกมือขึ้นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โอนตั้งเป็น 
รายการใหม่ จำนวน 1  รายการ ของกองคลัง   ด้วยคะแนนเสียง 9  เสียง งดออกเสียง 1 
เสียง คือ  นายจำรัส  กันทะวัง 

นางสาวสายสมร  ศิริษะ  กราบเรียนท่านประธานฯ ท่านนายกเทศมนตรี, และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ปลัดเทศบาล           ด้วยได้รับบันทึกข้อความของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเหมืองจี้  ด้วยกองสวัสดิการ 
   สังคม มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจ 
   หน้าที่ และเพ่ืออำนวยความสะดวก ลดภาระแก่ประชาชน ในการติดต่อราชการกับเทศบาล 
   ตำบลเหมืองจี้  จำนวน 3 รายการ   
   แผนงานสังคมสงเคราะห์    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  งบบุคลากร   
   เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน  ตั้งไว้ 1,447,920.00 บาท 
   โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
   แผนงานสังคมสงเคราะห์  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังเคราะห์  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
    1  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก   สำหรับงานสำนักงานจำนวน 1 เครื่อง 
   ราคา 16,000.-บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)   

 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * ราคา 16,000 บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกา พ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 
มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
MB 6 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ 
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เดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 – มีหน่วยความจำหลัก 
(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA 
หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 
Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1ช่อง - มีช่อง
เชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า 
จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) 
และ Bluetooth 

     ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน กรกฎาคม 2563 
ประกาศ  ณ วันที่    12 พฤษภาคม 2563  จำนวน 1 เครื่อง ราคา 16,000.-บาท      
(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
 2  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ( 18 หน้า/นาที ) จำนวน 1 เครื่อง ราคา  2,600.- 
บาท  (สองพันหกร้อยบาทถ้วน)   
 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) ราคา 2,600 บาท คุณลักษณะ
พ้ืนฐาน - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์
สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) – มีหน่วยความจำ (Memory) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ช่อง - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom 
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน กรกฎาคม 2563 
ประกาศ ณ  วันที่ 12  พฤษภาคม  2563 

    3  เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (พิมพ์/ถ่ายเอกสาร/แฟกส์/สแกน) สี/ขาวดำ 
   จำนวน  1   เครื่อง   เป็นจำนวนเงิน 7,500.-บาท   ( เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

 เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
ราคา 7,500 บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , 
Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า
ต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm) – มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) - สามารถสแกนเอกสาร 
ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้ - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 
600 x 1,200 dpi -  มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) – สามารถถา่ย 
สำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ - สามารถถ่ายสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา - 
สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน 
เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 
แผ่น - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน กรกฎาคม 2563 
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563   
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