
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 1 ประจำปี 2565 

วันที่ 5 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องลม 

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

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

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 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 

การใช้พื้นท่ีตามวรรคหนึ่ง 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 ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
     (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) 
 

 ข้อระเบียบและกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 3 ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 หมวด 3 ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุม
สภาท้องถิ ่น ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติ
ก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่น ได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

 เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
 หมวด 5 ข้อ 58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภา
ท้องถิ่น ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 

 
/นายก... 



- 3 - 
 
 นายกอ่านแถลงงบประมาณ ............................................................................  

    สมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ........................................................................... 
    มติที่ประชุม .....................................................................................................  
 

3.3 ญัตติการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
 

 ข้อระเบียบและกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 8 ข้อ 103 คณะกรรมการสภาท้องถิ่น   
มี 2 ประเภท คือ 

(1) คณะกรรมการสามญั ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า    
     สามคน ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้  
     เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 105 ภายใต้บังคับ ข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก 

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ชุดต่างๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (2) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (3) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
 (4) คณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
 ถ้ามีความจำเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
รายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงาน 
ต่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
 ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมี
ผู้รับรอง 
 การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน
และให้นำวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณา
คัดเลือกคณะกรรมการสามัญ ตามข้อ 105 (3) 
 

มติที่ประชุม ...............................................................................  
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3.4 การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติและกำหนดเวลาการแปรญัตติ 
 

 ข้อระเบียบและกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 3 ข้อ 45 วรรค 3 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  
 หมวด 3 ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้อง
ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกำหนด
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
 ภายในระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใด เห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคำแปรญัตติ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 
ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับ
การเสนอญัตติ 
 หมวด 4 ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทำได้เฉพาะ
การขอลดรายจ่ายหรือการขอลดจำนวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจำนวนสมาชิก
สภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติคำแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นกำหนดตามข้อ 45 
วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 
 ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงค์ของจำนวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคำรับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือคำแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ 
 ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจำนวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
 (2) รายจ่ายซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
 ถ ้าม ีป ัญหาว ่า รายจ ่ายรายการใดม ีข ้อผ ูกพ ันตามวรรคหน ึ ่ งหร ือไม่                   
ให้ประธานสภาท้องถิ่น เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 การเสนอคำแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 หมวด 8 ข้อ 116 หากคณะกรรมการสภาท้องถิ่นดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่สภาท้องถิ่นกำหนดให้ประธานกรรมการรายงานต่อประธานสภาท้องถิ่นโดยด่วน 
 

มติที่ประชุม  
1. การกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ……………………………………………….. 
2. การกำหนดเวลาแล้วเสร็จการแปรญัตติ ........................................................ 

 

/3.5 ญัตติ... 
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   3.5 ญัตติขออนมุัตแิก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำป ี
                งบประมาณ พ.ศ. 2565  (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  

 

    ข้อระเบียบและกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563  
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังนี้ 

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

              คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
              - ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 120 ซม. ลึก 45 ซม. สูง 90 ซม. 
              - บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับอะลูมิเนียมแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก  
             ข้อความใหม ่

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

              คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
              - ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง 118 ซม. ลึก 40 ซม. สูง 87 ซม. 
              - โครงตู้ทำจากเหล็ก 
              - มีแผ่นชั้น 2 แผ่น 
              - บานประตูบานเลื่อนกระจก  
              - กุญแจล็อก 1 ชุด พร้อมมือจับ     
   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 
 

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

3.6 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

ข้อระเบียบและกฎหมาย 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563  
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด   

ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น   

/3.6.1 ญัตติ... 
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3.6.1 ญัตติขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
         เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) 
 

กองคลัง ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) 
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564  โดยมีรายละเอียดการโอนงบประมาณ ดังนี้ 

 

โอนลด 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป  
    งานบริหารงานคลัง 
    งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์ 
    ครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน ระบบพวงมาลัย) 
     งบประมาณตั้งไว้    150,000      บาท 
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    20,000      บาท 
     โอนลด       10,000      บาท  
     งบประมาณคงเหลือหลังโอน    10,000      บาท 
 

    โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    งานบริหารงานคลัง 
    งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์ 
    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ LED ขาวดำ ราคาเครื่องละ 10,000 บาท 
จำนวน 1 เครื่อง  

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax 

ภายในเครื่องเดียวกัน  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า   

ต่อนาที (ppm)  
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้  
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้  

 

/- สามารถ... 



- 7 - 
 

- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 

1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 

Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาด   

ของกระดาษเองได้  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 

 

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

3.6.2 ญัตติขออนมุัตโิอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     
         เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เดือน
ธันวาคม 2564 แต่มีความจำเป็น ต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว โดยขอจัดซื้อตามราคาท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0807.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 
รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด 
    แผนงานสาธารณสุข 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
    งบบุคลากร 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
    เงินเดือนพนักงาน 
     งบประมาณตั้งไว้            1,681,500      บาท 
     งบประมาณคงเหลือก่อนโอน    605,030      บาท 
     โอนลด         34,000      บาท  
     งบประมาณคงเหลือหลังโอน    571,030      บาท 

 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    แผนงานสาธารณสุข 
    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
    งบลงทุน 
    ค่าครุภัณฑ์ 
    ครุภัณฑส์ำนักงาน 

/โต๊ะพับ... 
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1. โต๊ะพับอเนกประสงค์ ราคาตัวละ 6,000 บาท จำนวน 4 ตัว    
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

- ขนาดไม่น้อยกว่า 153 (W) x 76 (D) x 73.7 (H) ซม. 
- หน้าโต๊ะทำจากเหล็ก SPCC หนา 0.8 มม. 
- ชุดขาทำจากเหล็กแป๊ป ขนาดไม่น้อยกว่า 32 x 32 มม. หนา 1.2 มม. 
- ปลายขาทั้ง 4 ด้าน มีปุ่มปรับระดับ และคานยึดขาทำจากเหล็กแป๊ป 
  ขนาดไม่น้อยกว่า 19 x 32 มม. หนา 1.2 มม. 
- ตัวโต๊ะสามารถพับขาเก็บได้ 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 

 

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

2. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ฟุต บานเลื่อนกระจก ราคาตู้ละ 5,000 บาท 
จำนวน 2 ตู้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

- ตู้เหล็กขนาด 118.7 (W) x 40.8 (D) x 87.8 (H) ซม. 
- โครงตู้ทำจากเหล็กชนิด SPCC 
- มีแผ่นชั้น 2 แผ่น 
- บานประตูบานเลื่อนกระจกเป็นล้อพลาสติก 
- มีกุญแจล็อก 1 ชุด 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเทศบาล 

 

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

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง แจ้งเพ่ือทราบ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 
 

  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอแจ้งผลการประเมินการจัดบร ิการ
สาธารณะของ อปท. ให้สภาเทศบาลตำบลช่องลมทราบ ดังนี้ 
 ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ในคณะกรรมการ      
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัด
และการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ประจำปี พ.ศ. 2565 และให้นำเกณฑ์ชี้วัดของเทศบาล ไปใช้ในการประเมินมาตรฐาน
การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของเทศบาล ซึ่งผลการประเมินดังกลา่ว
จะนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนและการกำหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมให้ อปท. สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะให้ดียิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือ
เทศบาลดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบประเมินผล จำนวน 3 แบบ ได้แก่ เทศบาล 1 
แบบเทศบาล 2 – 1 ถึง 2 – 6 และแบบเทศบาล 3 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผล
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้ที่เว็บไซต์
ของสำนักงาน ก.ก.ถ. (www.odloc.go.th) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 
ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0107/ว3597  

 
/ลงวันที่... 



- 9 - 
 

ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และกำหนดขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง (3) อปท. 
นำผลการประเมินเสนอผู้บริหาร อปท. และรายงานที่ประชุมสภาทราบผลการประเมิน       
การจัดบริการสาธารณะของ อปท.  

 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง อื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 

   5.1 .................................................................................................. 
   5.2 .................................................................................................. 
 


