
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม 

……………………………………………………………………….. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

   1.1 .....................................................................................   
   1.2 ..................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม  

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เพ่ือพิจารณา 
 

๓.๑ ญัตติขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า 

         ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
 

ข้อระเบียบและกฎหมาย 
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้  (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2559   มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ป่าสงวนแห่งชาติ” หมายความว่า ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 13/18  ในกรณีที่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะใช้
พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐ
อย่างอื่นให้อธิบดีโดยคาวมเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติมีอำนาจประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่ทางราชการใช้
ประโยชน์ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้ และในบริเวณดังกล่าวมิให้นำมาตรา 14 และ
มาตรา 16 มาใช้บังคับแก่การที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จำเป็นต้องกระทำ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้น 

การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าท่ีดินในบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์มีแนวเขต
ทับที่ดินซึ่งบุคคลได้รับประโยชน์ตามมาตรา 14 อยู่แล้ว ให้การรับประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เป็น
บริเวณที่ทางราชการใช้ประโยชน์นั้นสิ้นสุดลง เมื่อพ้นกำหนดสามร้อยหกสิบวันนับแต่
วันที่ประกาศกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณท่ีทางราชการใช้ประโยชน์ 

 
 

/การใช้... 
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การใช้พื้นที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขที่
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติกำหนดโดยประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษา 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1,070 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2527  กำหนดให้ 
ป่าหนองคล้าและป่าดงฉัตร ในท้องที่ตำบลช่องลม กิ่งอำเภอลานกระบือ (ต่อมายกฐานะ
เป็นอำเภอลานกระบือ) จังหวัดกำแพงเพชร เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
 ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์
อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

    ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐประสงค์จะขอใช้พ้ืนที่บางแห่งภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
เป็นสถานที่ปฏิบัติหรือเพ่ือประโยชน์ของรัฐอย่างอ่ืน ให้ยื่นคำขอตามแบบ ป.ส. 17  
ท้ายระเบียบนี้ต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่หรือหน่วยงานที่อธิบดีกำหนด พร้อมด้วย
เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบรับคำขอ 

ข้อ 12 เอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ดังนี้  (6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผล 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่ 

    

   มติที่ประชุม ................................................................................................................ . 
 
   3.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  
                                เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

ข้อระเบียบและกฎหมาย  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด   

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   

 

3.2.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565       
        เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สำนักปลัดเทศบาล) 

 

สำนักปลัดเทศบาล มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยจัดซื้อตาม เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  โดยมีรายละเอียด
การโอนงบประมาณ ดังนี้ 

 
 

/โอนลด... 



- 3 - 
 
    โอนลด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
    งบบุคลากร 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
    เงินเดือนพนักงาน 
     งบประมาณตั้งไว้    305,320      บาท 
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  141,820      บาท 
     โอนลด       22,000      บาท  
     งบประมาณคงเหลือหลังโอน  119,820      บาท 
 

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารทั่วไป 
    งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์ 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  
ราคา 22,000 บาท 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี  
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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 1 ช่อง  

 
 
 

 
/-มีช่อง... 
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-  ม ีช ่อง เช ื ่ อมต ่อระบบเคร ือข ่ าย (Network Interface)  แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือด ีกว ่า แบบติดต ั ้งภายใน ( Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 
 

มติที่ประชุม ................................................................................................................ . 
 

3.2.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565       
        เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) 

 

กองช่าง มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือนร้อน   
ของประชาชนในพื้นท่ีตำบลช่องลม มีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

 

โอนลด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานทั่วไป  
    งบบุคลากร 
    เงินเดือนพนักงาน 
     งบประมาณตั้งไว้    3,699,840  บาท 
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  1,785,381  บาท 
     โอนลด        441,600  บาท 
     งบประมาณคงเหลือหลังโอน  1,343,781  บาท 
     

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง 
    งบลงทุน 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม โดยทำการ
เสริมผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ระยะทาง 0.200 กิโลเมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 
ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่อง
ลมกำหนด) งบประมาณ 441,600 บาท  (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาท
ถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2565 
    หน้า 7 ลำดับที่ 15 

 

มติที่ประชุม .................................................................................................................  
/1. โอนลด... 
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    1. โอนลด 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง 
    งบลงทุน 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการเปลี ่ยนฝาตะแกรงรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู ่ที ่ 7    
บ้านคลองเจริญ โดยทำการทำฝารางระบายน้ำเหล็ก ขนาดฝารางกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 1.00 เมตร/ฝา จำนวน 181 ฝา พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียด
ตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) งบประมาณตามเทศบัญญัติฯ  ตั ้งไว้ 
297,400 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้า 82 ลำดับที่ 74 
    

    2. โอนลด 
    แผนงานการเกษตร 
    งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    งบลงทุน 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำจากคลองมาบไทร ถึงบึงตะพังนาค หมู่ที่ 6 
บ้านเพชรสุวรรณ โดยทำการขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 7.00 เมตร        
ลึก 3.80 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.50 เมตร ความยาว 1,546 เมตร พร้อมป้าย
โครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติฯ ตั้งไว้ 215,300 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน)   

    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2565 
หน้า 10 ลำดับที่ 1 

 

รวมโอนลดทั้งสิ้น  
โอนลด ข้อ 1.   297,400  บาท 
โอนลด ข้อ 2.   196,300  บาท 
รวมโอนลด   493,700  บาท 
งบประมาณคงเหลือจาก ข้อ 2.   19,000  บาท 

 
 
 
 
 

/โอนไป... 
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    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    งานก่อสร้าง  
    งบลงทุน 
    ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
    ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูโภค 

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู ่ที ่ 2 บ้านเกศกาสร    
(ซอยสุขสวัสดิ์) โดยทำการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทาง 0.240 กิโลเมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร 
พร้อมป้ายโครงการ (แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด)  

    งบประมาณตั้งไว้ 493,700 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)    
    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4/2565 
หน้า 8 ข้อ 19  

 

มติที่ประชุม .................................................................................................................  
 

3.2.3 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565       
        เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) 

 

กองการศึกษา มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2565 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ มีรายละเอียดการโอนงบประมาณ 
ดังนี้ 

   โอนลด 
แผนงานการศึกษา   

                     งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานการศึกษา  
                    งบดำเนินงาน    
                    ค่าใช้สอย   

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพ่ือปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 

เทศบาลตำบลช่องลม  
     งบประมาณตั้งไว้                         1,954,680  บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน          783,970  บาท  
     โอนลด                                            28,000  บาท  
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน                     755,970  บาท 

 

 
/โอนไป... 
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          โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
       แผนงานการศึกษา    

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานการศึกษา   
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์การเกษตร       
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) เพื่อใช้ในราชการ

ของเทศบาลตำบลช่องลม โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก
งบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้  

1) เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 
เครื่องละ 9,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 18,000  บาท  

 

    คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
มอเตอร์ไฟฟ้า  
1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที 

(1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
(2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) 
(3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีกำหนด 
(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด 

พร้อมที่จะใช้งานได้ 
 

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 
 

มติที่ประชุม .................................................................................................................  
 

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
       แผนงานการศึกษา    

   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานการศึกษา   
   งบลงทุน 
   ค่าครุภัณฑ์ 
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก)
เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลช่องลม ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 แต่มีความ
จำเป็น ต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0807.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
รายละเอียดดังนี้ 

 
 

/ตู้เอกสาร... 
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1) ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต หลังละ 5,000 บาท 
จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน  10,000 บาท  

 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1. กว้าง 121.4 ซม.  
2. ลึก 40.6 ซม. 
3. สูง 87.8 ซม.  
4. โครงสร้างตู้และบานเลื่อนผลิตจากเหล็กแผ่นพับคุณภาพที่ดีขึ ้นรูป

จนได้ขนาดมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน เคลือบและพ่นทำสี
กันสนิมอย่างดีภายในมีแผ่นชั ้นวางของสามารถเลื ่อนปรับระดับ สูง -ต่ำได้ 
จำนวน 2 แผ่น สะดวกสบาย เหมาะสมกับทุกฟังก์ช ั ่นการใช้งานประตู          
เป็นบานเลื่อนกระจกใสระบบกุญแจล็อคอย่างดี สิ่งของและเอกสารปลอดภัย 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

     ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 
 

มติที่ประชุม ................................................................................................................ . 
 

      โอนลด 
      แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
       งานกีฬาและนันทนาการ  
       งบดำเนินงาน                 
       ค่าใช้สอย  
       ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
        (6) โครงการ TO BE NUMBER ONE 
   งบประมาณตั้งไว้                         20,000  บาท 
   โอนเพิ่ม (3 ครั้ง)                              360,000  บาท 

  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน        72,010  บาท  
     โอนลด                                      70,000  บาท  
    งบประมาณคงเหลือหลังโอน          2,010  บาท 

 

                           โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา    
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานการศึกษา   
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

 
 
 
 

/เพ่ือจ่าย... 
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เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  (กล้องถ่ายรูป)    
เพ่ือใช้ในราชการของเทศบาลตำบลช่องลม ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีกำหนดในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2564 แต่มีความ
จำเป็น ต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0807.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
รายละเอียดดังนี้ 

กล้องถ่ายรูป จำนวน  1 ตัว ตัวละ 70,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
1. เซ็นเซอร์ขนาด APS-C ความละเอียด 32.5 ล้านพิกเซล 
2. ระบบโฟกัส Dual Pixel CMOS AF 
3. จุดโฟกัส 45 จุด แบบ Cross-Type 
4. เซ็นเซอร์วัดแสง 220K พร้อม Face Detection 
5. ภาพถ่ายต่อเนื่อง 10 FPS 
6. หน้าจอพับแบบสัมผัสได้ ขนาด 3 นิ้ว  
7. View Finder Coverage 100% 
8. ถ่าย 4k ได้ที่ 30p 
9. ช่องพอร์ท Type-C 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 

 

มติที่ประชุม .................................................................................................................  
 

3.2.4 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565       
        เพื่อไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 

 

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่  มีรายละเอียด     
การโอนงบประมาณ ดังนี้ 

    

 โอนลด  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  
 งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
                                           งบบุคลากร 
                              เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
                              เงินเดือนพนักงาน 
 งบประมาณตั้งไว้                          1,126,980  บาท 
                                      งบประมาณคงเหลือก่อนโอน               598,670  บาท 
                                      โอนลด                                           56,000  บาท 
                                      งบประมาณคงเหลือหลังโอน                537,670  บาท 
 

/โอนมา... 
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                            โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
                               แผนงานบริหารงานทั่วไป  
                                            งานวางแผนสถิติและวิชาการ  

                           งบลงทนุ  
                           ค่าครภุัณฑ์ 
                           ครุภัณฑ์สำนักงาน 

             ในเพ่ือใช้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร)     
  เพ่ือใช้ในราชการของเทศบาลตำบลช่องลม ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน   
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือน ธันวาคม 2564         

  แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าวในการปฏิบัติงานโดยขอจัดซื้อ 
  ตามราคาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 1989  
  ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 รายละเอียดดังนี้   

                                        1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก ราคาตู้ละ 5,500 บาท      
                                            จำนวน 2 ตู้ เป็นเงิน 11,000 บาท  

                          คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
                                           - ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 120 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 90 ซม. 

                                - บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก  
 

 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล
  

มติที่ประชุม ................................................................................................................ . 
 

                           โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
                             แผนงานบริหารงานทั่วไป  
                                          งานวางแผนสถิติและวิชาการ  

                         งบลงทุน  
                         ค่าครุภัณฑ์ 
                         ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

            เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) 
เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลช่องลม โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์          
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รายละเอียด ดังนี้      

1) เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  
ราคา 22,000 บาท 

     คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) 

และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี  
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  

/-หน่วยประมลผล... 
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- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 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 1 ช่อง  
-  ม ีช ่อง เช ื ่ อมต ่อระบบเคร ือข ่ าย (Network Interface)  แบบ 

10/100/1000 Base-T หรือด ีกว ่า แบบติดต ั ้งภายใน ( Internal) หรือ
ภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth  
 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 
 

มติที่ประชุม .................................................................................................................  
 

            2) เครื ่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 23,000 บาท  

                                    คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) 

และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณี
ที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) 
โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้  

1) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก   
    ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำแยกจาก 
    หน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการ 
    ใชห้น่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 
8 GB  

 
/-มีหน่วย... 
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จำนวน 1 หน่วย  

-  ม ีช ่อง เช ื ่ อมต ่อระบบเคร ือข ่ าย (Network Interface)  แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียด

แบบ FHD (1920x1080)  
- สามารถใช ้งานได ้ไม ่น ้อยกว ่า Wi-Fi ( IEEE 802.11 ac) และ 

Bluetooth 
 

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 
 

มติที่ประชุม .................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 

- รายงานการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
  งบประมาณ 2564 (กองช่าง) 

 

 กองช่าง ขอรายงานการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ ่งเป็นโครงการที่ที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม       
ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อการประชุมสภา
เทศบาลตำบลช่องลม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 27 กันยายน 2564 รายละเอียดดังนี้ 

โครงการติตตั้งบานประตูปิด-เปิดน้ำบริเวณคลองมาบควายตาย หมู่ที่ 1 บ้านช่องลม 
โดยทำการติดตั้งประตูปิด-เปิดน้ำ ขนาดกว้าง 1.90 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 จุด 
(แบบและรายละเอียดตามเทศบาลตำบลช่องลมกำหนด) งบประมาณ 21,000 บาท 
ปัจจุบันโครงการดังกล่าวนี ้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่กองช่าง        
ได ้สำรวจบริเวณพื ้นที ่ดำเน ินการแล้วปรากฎว ่าม ีน ้ำท ่วมขัง  และประชาชนยังไม ่มี                   
ความจำเป็นต้องใช้งาน อีกท้ังการก่อสร้างอาจจะเป็นการปิดกั้นทางน้ำอีกด้วย 

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  


