
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่  ๒ /๒๕๖๓ 

วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ 

........................................ 

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

ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายชัยสวาท  ค าภูษา ประธานสภาฯ ชัยสวาท  ค าภูษา 

๒. นายอ าพร  พันธ์กกค้อ รองประธานสภาฯ อ าพร  พันธ์กกค้อ 

๓. นายรักชาติ  ศรีโทมี สมาชิกสภาฯ รักชาต ิ ศรีโทมี 

๔. นายทองสุข  วุฒสิาร สมาชิกสภาฯ ทองสุข  วุฒสิาร 

๕. นายกามิน  แสงเพชร สมาชิกสภาฯ กามิน  แสงเพชร 

๖. นายไพรัตน์  ไพศาล สมาชิกสภาฯ ไพรัตน์  ไพศาล 

๗. นายบรรจง  ภูน  าต้น สมาชิกสภาฯ บรรจง  ภูน  าต้น 

๘. นายวิเชียร  ยศทะแสน สมาชิกสภาฯ วิเชียร  ยศทะแสน 

๙. นายบุญถัน  กุลกั ง สมาชิกสภาฯ บุญถัน  กุลกั ง 

๑๐. นายประดิษฐ์   พรหมมินทร ์ สมาชิกสภาฯ ประดิษฐ์   พรหมมินทร ์

๑๑. นายจิรวัฒน์  ศรีสุข สมาชิกสภาฯ นายจิรวัฒน์  ศรีสุข 

๑๒. นายผงตา   ก้องเวหา สมาชิกสภาฯ ผิงตา  ก้องเวหา  

 

ผู้ไม่มาประชุม 

 

      

  

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



      -๒- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายอ าพร   สมทิพย์ นายกเทศมนตรี อ าพร  สมทิพย์ 

๒ นายประกอบ วุฒสิาร รองนายกเทศมนตรี ประกอบ วุฒสิาร 

๓ นายอ๊อด        พูนเทกอง รองนายกเทศมนตรี อ๊อด      พูนเทกอง 

๔ นายช านาญ แสงงามซึ ง เลขานุการนายกเทศมนตรี ช านาญ แสงงามซึ ง 

๕ นายเปล ือง         โสภาค า ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี เปล ือง    โสภาค า 

๖ นายสัมฤทธิ์      ทาแก้ว ปลัดเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ สัมฤทธิ์  ทาแก้ว 

๗ นายสานิตย์     ทองศรี ผู้อ านวยการกองช่าง สานิตย์  ทองศรี 

๘ นางพัสนีย์       สุราฤทธิ ์ หัวหน้าส านักปลัด พัสนีย์   สุราฤทธิ์  

๙ นายไพรัตน์     จุลรัตน์พันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไพรัตน์  จุลรัตนืพันธ์  

๑๐ นางสาวเยาวนิด  เหลา่มาลา เจ้าพนักงาจัดเก็บ เยาวนิด  เหลา่มาลา 

๑๑ นายศักด์ิทิชัย    ค าเครอื นิติกร ศักด์ิทิชัย  ค าเครอื 

๑๒ นายเมทวิน   จันทนมูลตรี เจ้าพนักงานป้องกัน เมทวิน  จันทนมูลตรี 

๑๓  นายเชาวลติร์   วรรณ

พราหมณ์ 

เจ้าพนักงานพัสดุ เชาวลติร์  วรรณพราหมณ์  

๑๔ นางลัดดา   กุลพรหม ครูผู้ดูแลเด็ก ลัดดา  กุลพรหม 

๑๕ นางนิศาชล   สสีา ครูผู้ดูแลเด็ก นิศาชล  สสีา  

๑๖  นายวสุ    สายกองค า เจ้าพนักงานธุรการ วสุ   สายกองค า  

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

   ไมม่ ี

 

 

      

 

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



      -๓- 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ สมัยสามัญ สมัย

สามัญสมัยที่ ๔ ครั งที่ ๑ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๓   

นายชัยสวาท  ค าภูษา ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั งที่แลว้ว่า  มี 

ประธานสภาฯ  ข้อความตอนใด  ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเตมิอีกหรือไม ่  อย่างไร                                         

ที่ประชุม มีมติ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่ ๑๗  ธันวาคม   ๒๕๖๓ ด้วยมติ ๑๑ เสียงงดออกเสียง ๑ เสียง  

ระเบียบวาระที่ ๓เรื่องกระทู้ถาม 

   -ไมม่ี- 
ระเบียบวำระที่ ๔  เร่ืองที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี- 
ระเบียบวำระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่ 
นายชัยสวาท  ค าภูษา ส าหรับระเบียบวาระนี เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ได้ชี แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาทุกท่าน  ดว้ยเทศบาลต าบลหนองหญา้ 

ปลัดเทศบาลฯ  ไซ ได้รับแจ้งหนังสือจากอ าเภอวังสามหมอ เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาต เข้าท าประโยชน์ใน

เขตพื นที่ป่า ด้วย ส านักงาน กสทช. ได้ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารร่วมกันบูรณาการโครงการยกระดับโครงสร้างพื นฐานโทรคมนาคมเพ่ือขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ ของประเทศตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดย

ส านักงาน กสทช. ก าหนดด าเนินการโครงการเพ่ือขับเคลื่อนบูรณาการดังกล่าวจ านวน 

๒ โครงการ   ได้แก่ โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เนต

ความเร็วสูงในพื นที่ชายขอบ จ านวน ๓,๙๒๐ หมู่บ้านและโครงการจัดให้มีอินเตอร์เนต

ความเร็วสูงในพื นที่ห่างไกล จ านวน ๑๗,๒๓๓ จุด  

 

 

   -๔- 

กระจายตัวอยู่ในพื นที่ป่าไม้ ในเขตความรับผิดชอบของ๔,๔๘๘ต าบล โดยการขอ

อนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าต้องมีความเห็นของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกอบการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้  รายละเอียด ตามเอกสาร ที่ได้แจกให้กับ

ทาง สมาชิกสภาฯทุกท่าน เพ่ือประกอบการพิจารณา โดยในสว่นของต าบลหนองหญา้ไซ 

นั น มีพื นที่ที่ส านักงาน กสทช. จะเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ จ านวน ๒ จุดของสิ่งที่ส่ง

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



มาด้วยในหนังสือดังกล่าว ประกอบด้วยพื นที่ หมู่ ๓ บ้านหนองไผ่ ล าดับที่ ๑๔๕๔๐    

พื นที่ หมู่ ๘ บ้านพรเจริญ ล าดับที่ ๑๔๕๔๑ รายละเอียดตามเอกสาร แผ่นสุดท้าย ที่ได้

แจก ให้กับสมาชิกสภาทุกท่าน 

นายบรรจง  ภูน  าต้น ผมเห็นว่า โครงการดังกล่าว จะก่อให้เกิดการพัฒนาดา้นโครงขา่ยอินเตอร์เนต  แต่ 

สมาชิกสภาฯ ผมมีความเป็นห่วงว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือไม่  

เน่ืองจาก เรายังไมท่ราบพื นที่ที่จะด าเนนิการก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่แน่ชัด  

นายอ าพร  สมทิพย์ โครงการดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน  ในเขตพื นที่ต าบลหนองหญา้ไซ  

นายกเทศมนตรีฯ และเขตอ าเภอวังสามหมอ  โดยพื นที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง อยู่ในเขตพื นที่ของกรมป่า

ไม ้ซึ่ง กสทช. และกระทรวง ICT จะเป็นผูข้ออนุญาต ตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้องต่อไป  

นายไพรัตน์  ไพศาล  กรณี การก่อสร้าง ดังกล่าว ยังไมแ่นชั่ด ถึงแม้ว่าจะอยู่ในเขตพื นที่ของกรมป่าไม้  แต่ 

สมาชิกสภาฯ  ปัจจุบัน ก็มีพ่ีน้องประชาชน เข้าท ามาหากิน และใช้ประโยชน์ในพื นที่ ความเห็นผมคือ 

กสทช. และกระทรวง ICT ควรขอใช้ประโยชน์ในเขตพื นที่ราชพัสดุ  ซึ่ง มีพื นที่จ านวนมาก 

และจะไมไ่ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่  พ่ีน้องประชาชน ในเขตพื นที่ต าบลหนองหญา้ไซ  

นายบุญถัน  กุลกั ง ความเห็นของผมคือ ยังไมท่ราบรายละเอียด สถานที่ที่จะจัดท าโครงการดังกล่าวที่ 

สมาชิกสภาฯ  ชัดเจน ซึ่งสถานที่ที่จะก่อสร้าง ถึงแม้จะอยู่ในพื นที่ของกรมป่าไม้ แต่อาจกระทบต่อ

ประชาชน ในเขตพื นที่ได้ เพราะ ประชาชน ยังไม่เข้าใจในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ดังนั น หากจะด าเนนิการ ก่อสร้าง ส านักงาน กสทช. ควรจะระบุพื นที่ ให้ชัดเจน และแจ้ง

ให้ ทางสภาฯได้ลงพื นที่เพ่ือ จะได้รับทราบแนวเขตที่จะด าเนนิการก่อสร้างด้วย เน่ืองจาก 

เราไมอ่าจทราบ พิกัด ที่เขาแจ้งมาในหนังสือได้  

 

 

 

 

 

 

 

    -๕- 

นายชัยสวาท  ค าภูษา ครับที่ประชุม ได้อภิปรายพอสมควรแลว้  ในล าดับตอ่ไป ผมจะขอมติที่ประชุม ในการ 

ประธานสภาฯ  พิจารณา ให้ความเห็นเร่ือง  ส านักงาน กสทช. ขอความเห็น จากสภาเทศบาลต าบล

หนองหญา้ไซ เพ่ือประกอบการขออนุญาต เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม ้ของโครงการจัด

ให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงในพื นที่ชายขอบ 

(Zone C +) และโครงการจัดให้มีบริการอินเตอร์เนต ความเร็วสูงในพื นที่ ห่างไกล(Zone 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



C)   บริเวณพื นที่ หมู่ ๓ บ้านหนองไผ่ และหมู่ ๘ บ้านพรเจริญรายละเอียด ตามที่ท่าน

ปลัดเทศบาลได้ชี แจงต่อที่ประชุม  และตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิภสภาฯทุก

ท่านเพ่ือประกอบการพิจารณา    

ที่ประชุม มีมติ ให้ความเห็นชอบ  ด้วยมติ ๘ เสียง  ให้ส านักงาน กสทช.  และกระทรวง ICTเข้า

ท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ ของโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการ

อินเตอร์เนตความเร็วสูงในพื นที่ชายขอบ (Zone C +) และโครงการจัดให้มีบริการ

อินเตอร์เนต ความเร็วสูงในพื นที่ ห่างไกล(Zone C)   บริเวณพื นที่ หมู่ ๓ บ้านหนองไผ่ 

และหมู่ ๘ บ้านพรเจริญ         ไม่เห็นชอบ  ๒ เสยีง  งดออกเสียง ๑ เสยีง  

๕.๒   เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เครื่อง

คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่๒ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ค กองคลัง จ านวน ๒ เครื่องๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท 

นายชัยสวาท  ค าภูษา ครับรายละเอียด เชิญท่านนายกชี แจงตอ่ที่ประชุมฯ 

ประธานสภาฯ 

นายอ าพร  สมทิพย์  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับการโอน 

นายกเทศมนตรี เปลี่ยนแปลงงบประมาณ รายการคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที๒่ ของกองคลัง 

เน่ืองจากได้รับแจ้งจากกองคลังถึงเหตุผลความจ าเป็น ในการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ส าหรับรายละเอียด เชิญ เจ้าพนักงานพัสดุ ชี แจงตอ่ที่ประชุม 

นายเชาวลติร์  วรรณพราหมณ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บรหิารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เจ้าพนักงานพัสดุ  ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ตั งงบประมาณ ไว้

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน้า ๓๙/๑๑๑ ใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์   โดยตั งงบประมาณ ไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท  รายการคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน

ประมวลผล แบบที่ ๒ จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ ว  เพ่ือ จ่ายเป็นค่าจัดซื อเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จ านวน ๒ ชุด ฯ  

 

 

    -๖- 

นายเชาวลติร์  วรรณพราหมณ์  เน่ืองจากกองคลังมีเหตุผลความจ าเป็น ในดา้นการใช้งาน เน่ืองจาก กรณีที่กอง

คลังต้องไป ประชุม เกี่ยวกับ การคีย์ หรือจัดท าระบบออนไลน์ ในการน าเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ตั งโต๊ะไปร่วมประชุมด้วยนั น ไม่สะดวก จึงมีความจ าเป็นต้อง ด าเนินการ

โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ค แทน  

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว ส าหรับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในสว่นของกองคลังที่เจ้าพนักงานพัสดุได้ชี แจง 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



ปลัดเทศบาลฯ รายละเอียด ต่อที่ประชุมมีรายละเอียด ดังต่อไปนี   การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือ

ตั งจา่ยเป็นรายการใหม่  

 แหล่งที่มาของงบประมาณ  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน้า ๓๙/๑๑๑ แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ รายการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่๒ งบประมาณ 

อนุมัติตั งไว้  ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ก่อนโอน ๖๐,๐๐๐  โอนลดงบประมาณ เพ่ือ 

ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน เงินที่โอนลด ๔๔,๐๐๐ บาท งบประมาณ หลังโอน  

๑๖,๐๐๐ บาท 

 โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส าหรับงาน

ประมวลผล จ านวน ๒ เครื่อง ๆละ ๒๒,๐๐๐ บาท งบประมาณ ๔๔,๐๐๐ บาท 

 รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๓ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ดังนี   

 คุณลักษณะพื นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) 

จ านวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังนี  ๑) ในกรณีที่มี

หน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดยีวกัน ขนาดไม่ น้อยกว่า ๔ 

MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่ น้อยกว่า ๒ .๓ GHz และมีหน่วย 

ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ ๒) ใน

กรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่ 

น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมี

เทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใ้นกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 

 

 

    -๗- 

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB - มี

หน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย - มีจอภาพที่

รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ ว 

- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง - มีช่อง

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



เ ช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง - มีช่องเช่ือมต่อระบบ

เครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อย

กว่า ๑ ช่อง - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ 

Bluetooth   

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๔๓)  ข้อ ๒๗ 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้

ลักษณะ  

ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ

สภาท้องถิ่น 

นายชัยสวาท  ค าภูษา มีสมาชกิสภาฯท่านใดสอบถามเพ่ิมเตมิหรือไม ่ ถ้าไม่มผีมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ใน 

ประธานสภาฯ  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือตั งจ่ายเป็น

รายการใหม่รายละเอียด ตามที่ท่านปลัด และเจ้าพนักงานพัสดุ ได้ชี แจงรายละเอียด ต่อ

ที่ประชุม 

มติที่ประชุม อนุมัติ  ๑๐ เสยีง  งดออกเสียง  ๑ เสยีง  

๕.๓ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 

ส าหรับงานส านักงาน งบประมาณ  ๑๗,๐๐๐ บาท  (กองคลัง)  

นายชัยสวาท  ค าภูษา  ส าหรับระเบียบวาระการประชุมนี  เชิญ เจ้าหน้าที่กองคลัง ชี แจงรายละเอียดต่อ 

ประธานสภาฯ  ที่ประชุมสภาฯ  

 

 

 

 

 

 

 

    -๘- 

นายเชาวลติร์  วรรณพราหมณ์  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

เจ้าพนักงานพัสดุ  ดว้ยกองคลัง ปัจจุบัน มีเคร่ือง คอมพิวเตอร์ ส านักงาน แตด่ว้ยปริมาณงานที่มาก ท าให้ 

คอมพิวเตอร์ ที่มีอยู่ ไม่เพียงพอ  ดังนั น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง จัดหา เคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ส าหรับใช้ในการปฏิบัตริาชการ โดยเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชนิด All in one 

ส าหรับงานส านักงาน งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท  

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



นายชัยสวาท  ค าภูษา ครับเชิญเจ้าหน้าที่งบประมาณ ชี แจงรายละเอียดแหล่งที่มาของ งบประมาณ  ต่อที่

ประชุมสภา 

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว ส าหรับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในสว่นของกองคลังที่เจ้าพนักงานพัสดุได้ชี แจง 

ปลัดเทศบาลฯ รายละเอียด ต่อที่ประชุมมีรายละเอียด ดังต่อไปนี   การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือ

ตั งจา่ยเป็นรายการใหม่  

 แหล่งที่มาของงบประมาณ  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หน้า ๓๙/๑๑๑ แผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one ส าหรับงานส านักงาน  งบประมาณ 

อนุมัติตั งไว้  ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ก่อนโอน ๑๖,๐๐๐  โอนลดงบประมาณ เพ่ือ 

ตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน เงินที่โอนลด ๑๖,๐๐๐ บาท งบประมาณ หลังโอน       

๐ บาท     

และ ใช้งบประมาณ จาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบ

ด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซม  งบประมาณ อนุมัติ 

๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ ก่อนโอน ๑๐,๐๐๐  โอนลดงบประมาณ เพ่ือ ตั งจ่ายเป็น

รายการใหม่  จ านวน เงินที่โอนลด ๑,๐๐๐ บาท งบประมาณ หลังโอน   ๙,๐๐๐ บาท     

 โอนงบประมาณ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท

รายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเคร่ืองคอมพิวเตอร์All in one ส าหรับงาน

ส านักงาน   งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท 

 รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๓ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ดังนี    

 

   

 

     -๙- 

คุณลักษณะพื นฐาน - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไมน้่อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ 

core) โดย มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา พื นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz จ านวน ๑ หน่วย 

 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 

(Level) เดยีวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB 

 - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดกีว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดกีว่า ขนาดความจุไมน้่อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมน้่อยกว่า ๒๕๐ GB จ านวน ๑ หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดกีว่า แบบติดตั งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวน 

๑ หน่วย  

- มีช่องเช่ือมตอ่ระบบเครอืข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐ /๑๐๐ /๑๐๐๐ Base-T 

หรือดกีว่า จ านวน ไมน้่อยกว่า ๑ ช่อง 

 - มีช่องเช่ือมตอ่ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดกีว่า ไมน้่อยกว่า ๓ ช่อง 

 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ ว ความ

ละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐) - สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) 

และ Bluetooth 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓ พ.ศ.๒๕๔๓)  ข้อ ๒๗ 

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้

ลักษณะ  

ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ

สภาท้องถิ่น 

นายชัยสวาท  ค าภูษา มีสมาชกิสภาฯท่านใดสอบถามเพ่ิมเตมิหรือไม ่ ถ้าไม่มผีมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ ใน 

ประธานสภาฯ  การพิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมัติ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เพ่ือตั งจ่ายเป็น

รายการใหม่รายละเอียด ตามที่ท่านปลัด และเจ้าพนักงานพัสดุ ได้ชี แจงรายละเอียด ต่อ

ที่ประชุม 

มติที่ประชุม อนุมัติ  ๑๐ เสยีง  งดออกเสียง  ๑ เสยีง  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

ส ำเนำถูกต้อง 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 
 



-๑๐- 

ระเบียบวาระที่๖  เรื่องอ่ืนๆ(ถ้ามี)  

๖.๑     เร่ืองรายงานสถานะการคลัง  ของเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ  ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๖๔   

ไตรมาสที่ ๑  

นายชัยสวาท  ค าภูษา ส าหรับระเบียบวาระนี  เชิญเจ้าหน้าที่กองคลัง ได้ชี แจงรายละเอียด ตอ่ที่ประชุม 

ประธานสภาฯ  

นายสัมฤทธิ์  ทาแก้ว เน่ืองดว้ย เจ้าหน้าที่กองคลัง ติดภารกิจ  ดังนั น จึงให้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดูเอกสาร  

ปลัดเทศบาลฯ รายงาน สถานะการเงินการคลังของเทศบาลฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่๑

รายละเอียด ตามเอกสารที่ไดแ้จกให้กับทุกท่าน  หากมีขอ้สงสัย สามารถสอบถามได้  

ที่ประชุม - รับทราบ-  

 

นายชัยสวาท  ค าภูษา กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ ที่ได้มาร่วมประชุม 

ประธานสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง และกล่าวปิดประชุม 

  -ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐น.- 

                                 ( ลงช่ือ)                             ผู้จด / บันทึกรายงานการประชุม 

( สัมฤทธิ์  ทาแกว้) 

 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ    

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้   

                   เมื่อวันที ่ ๔  ธันวาคม   ๒๕๖๓  เห็นว่าถูกต้องแล้ว    

 (ลงช่ือ)         ประธานกรรมการ 

                                                      (นายทองสุข  วุฒสิาร)      

(ลงช่ือ)          กรรมการ 

   (นายบรรจง  ภูน  าต้น) 

 

          (ลงช่ือ)            กรรมการ 

   

   (นายจิรวัฒน์  ศรีสุข) 

 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
 

(นำยสัมฤทธิ์  ทำแก้ว) 
ปลัดเทศบำลต ำบลหนองหญ้ำไซ 

เลขำนุกำรสภำฯ 

 
 



  -๑๑- 

( ลงช่ือ )       

  ( นายชัยสวาท  ค าภูษา ) 

            ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหญา้ไซ 
 


