
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี  1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. 2564 

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม 

---------------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

- ประกาศอำเภอท่าม่วง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
2564 ของสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2564 

 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
- การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 
ประจำปี พ.ศ.๒๕64  ลงวันที่  27  พฤษภาคม  2564 

 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพื่อพิจารณา  
3.1 ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลม่วงชุม  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
ตามที ่เทศบาลตำบลม่วงชุมได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แล้ว
นั้น  

 

      เหตุผล 
เทศบาลตำบลม่วงชุม มีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ในหมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เนื่องจากสำนักงบประมาณได้ปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน
ธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563  รายละเอียดดังต่อนี้ 

 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ข้อความเดิม 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่อง
ทำลายเอกสาร แบบตัดตรง งบประมาณ 20,000 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร  แบบตัดตรง ทำลาย
ครัง้ละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

    1. ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง 
    2. ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2562 

 



ข้อความใหม่ 
งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่อง
ทำลายเอกสาร แบบตัดตรง งบประมาณ 19,300 บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็น เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร  แบบตัดตรง ทำลาย
ครัง้ละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

    1. ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง 
    2. ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร 

- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
ฉบับเดือนธันวาคม 2563 

  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒๙  “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

 

3.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ที่สภาเทศบาลตำบลม่วงชุมมีมติอนุมัติกันเงินเพื่อเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 
ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลม่วงชุมได้มีมติอนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงชุม สมัยประชุมวิสาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นั้น 

 

      เหตุผล 
เทศบาลตำบลม่วงชุม มีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สภาเทศบาลมีมติอนุมัติกันเงิน
เพ่ือเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564     รายละเอียดดังต่อนี้ 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ข้อความเดิม 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ชุมชนบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 3 
ตำบลม่วงชุม  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น 
497,000  บาท และ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงชุม  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณท้ังสิ้น 496,000  บาท 

 
 
 
 



 
ข้อความใหม่ 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน หมวดค่าครุ ภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ชุมชนบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 3 ตำบล
ม่วงชุม จำนวน ๑๐ จุด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณ
ทั้งสิ้น 4๙๖,๗00  บาท และ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลม่วง
ชุมจำนวน ๑๒ จุด  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย งบประมาณทั้งสิ้น 
๔๙๖,๐00  บาท  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ59 วรรคสอง กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรค
หนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ ่งปีต่อสภาท้องถิ ่น  หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแกลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี
ต่อสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติ
ให้กันเงินไว้ 

3.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์  รายละเอียดดังนี้ 

โอน (ลด) 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ประเภท โครงการ

จ ัดทำแผนที ่ภาษีและทะเบียนทรัพย ์ส ิน ต ั ้งไว ้ 150,000.00 -บาท โอน(ลด) 
95,900.00-บาท 

   โอน (เพิ่ม) ตั้งจ่ายเป็นรายการตั้งจ่ายใหม่  
1. แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
เป็นเงิน  73,900.00 บาท 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)  จำนวน 

2 เครื่อง แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน  
ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  ราคา 27,800.00-บาท  
ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  ราคา  46,100.00-บาท 

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า...........บีทียู 
2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 
5 



 
 
 

4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา

ด้านราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่
มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 

7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้  สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม

ฉนวนยาว 4เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8) ค ่าต ิดต ั ้ ง เคร ื ่องปร ับอากาศ (กรณ ีต ้องการแสดงค ่าต ิดต ั ้ งแยกจากราคา

เครื่องปรับอากาศ 
(1) ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู  4,000.00  บาท 

    ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู  5,500.00  บาท 
(2) ชนิดตู้ตั้งพ้ืน  ขนาดไม่ต่ำกว่า  33,000  บีทียู  5,000.00  บาท 

        ขนาดไม่ต่ำกว่า  42,000  บีทียู  6,000.00 บาท 
(3)  ชนิดติดผนัง  ขนาด  12,000 – 24,000 บีทียู    3,000.00 บาท 

ที่มา : บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ 
ธันวาคม  2563 

 

2. แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ราคา 22,000.00  
บาท 

 

-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 
1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย 
โดยมีคุณลักษณะ   อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 

1) ในกรณีที ่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 
GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 
แกน หรือ 

2) ในกรณีที ่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที ่ต้องใช้ความสามารถในการ
ประมวลผลสูง 

 



    -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 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า  12 นิ้ว 
 
 
-มีช่องเชื่อมต่อ (interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่ น้อยกว่า 1 ช่อง 
-สามารถใช ้ งานได ้ ไม ่น ้ อยกว ่ า  Wi-Fi ( IEEE 802.11 b ,  n ,  ac)  และ 

Bluetooth 
ที่มา : เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่  12  พฤษภาคม  2563 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการตั้งจ่ายใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่อง อ่ืน ๆ 

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

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


