
 
 
 
 
ที่  ชม 52101/(ส) 18                          ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 
                                                                                             ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 

                 24   ตุลำคม  2562      

เรื่อง กำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4  ประจ ำปี  2562 

เรียน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง/สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ลงวันที่  24  ตุลำคม 2562  เรื่อง  กำรเรียกประชุม               
   สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี 2562    จ ำนวน 1 ฉบับ 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.  2547 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  22  กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่นตำมข้อ  20 ให้ประธำนสภำท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือ
ให้สมำชิกสภำท้องถิ่นทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในสถำนที่เปิดเผย ณ ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก่อนก ำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวันเว้นแต่เป็นกำรประชุม  อันรีบด่วนจะแจ้งก ำหนดเปิดสมัยประชุมและ
ปิดประกำศน้อยกว่ำนั้นก็ได้แต่ไม่ให้น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำเปิดสมัยประชุม  โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วน
ในหนังสือด้วย 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบฯ  ที่ก ำหนดไว้  จึงขอส่งประกำศกำรเรียกประชุมสภำ
เทศบำลต ำบลสมัยประชุมสภำฯ สมัยสำมัญ สมัยที่  2 ประจ ำปี  2562 ตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกำยน 2562                
เป็นต้นไป  โดยมีก ำหนดสมัยประชุมไม่เกิน  30 วัน   ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ    

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 

(นำยวัน   ศรีวิทะ) 
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 
 

   

 
ส ำนักปลัดเทศบำล 
งำนกิจกำรสภำเทศบำล 
โทร. 0-5334-1892  ต่อ  22 
โทรสำร  0-5334-2273  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

เรื่อง  การเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี  2562 
........................................................................... 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ  22  กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่นตำมข้อ  20  ให้ประธำนสภำท้องถิ่นแจ้งเป็น
หนังสือให้สมำชิกสภำท้องถิ่นทรำบล่วงหน้ำ  พร้อมทั้งปิดประกำศไว้ในสถำนที่เปิดเผย ณ  ส ำนักงำนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อนก ำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่ำสำมวัน   เว้นแต่เป็นกำรประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งก ำหนดเปิด
สมัยประชุมและปิดประกำศน้อยกว่ำนั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ำยี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก ำหนดเวลำเปิดสมัยประชุม  โดยให้
ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือด้วย 

เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมระเบียบฯ  ที่ก ำหนดไว้จึงประกำศกำรเรียกประชุมสภำเทศบำลต ำบล
จอมทอง  สมัยสำมัญ สมัยที่  4  ประจ ำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน  2562  เป็นต้นไป  โดยมีก ำหนดสมัย
ประชุมไม่เกิน 30 วัน  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง     

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  24  ตุลำคม  พ.ศ.  2562 

(ลงชื่อ) 

     (นำยวัน   ศรีวิทะ)   
              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

       ประกำศสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

เรื่อง  เชิญประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
........................................................................... 

ด้วย  สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จะท ำกำรเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  สมัยสำมัญ  
สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ ำปี  2562   ในวันที่   29  พฤศจิกำยน   2562   เวลำ 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภำ
เทศบำล   ชั้น  3  เทศบำลต ำบลจอมทอง   ดังนั้นสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  จึงขอเชิญชวนประชำชนทั่วไป   เข้ำฟัง
กำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ตำมวัน  เวลำ  และสถำนที่ดังกล่ำว    

ทั้งนี้ในกำรฟังกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
ข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น   พ.ศ.  2547   หมวด 9  ข้อ  117  วรรค  4  ก ำหนดว่ ำประธำนสภำท้องถิ่นมี
อ ำนำจอนุญำตให้ประชำชนเข้ำฟังกำรประชุมและกำรปรึกษำของสภำท้องถิ่นได้ตำมระเบียบที่สภำท้องถิ่นก ำหนด      

จึงประกำศมำให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ  ณ  วันที่  19 พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2562 
 

(ลงชื่อ) 
  (นำยวัน    ศรีวิทะ)   

              ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
ที่ ชม 52101/(ส) 19                      ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลจอมทอง 
               ถนนเชียงใหม่ – ฮอด ชม 50160 
 
                                                                19   พฤศจิกำยน   2562  

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่  1 ประจ ำปี  2562 

เรียน นำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี/รองประธำนสภำเทศบำล/สมำชิกสภำเทศบำล 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1.  ระเบียบวำระกำรประชุม                 จ ำนวน  1 ฉบับ             
2.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2              จ ำนวน  1  ชุด         

       ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 2562  เมื่อวันที่  30  กันยำยน  2562   
3.  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดค ำชี้แจงงบประมำณร่ำยจ่ำย            จ ำนวน 1 ชุด         

ประจ ำปีงบประมำณ 2563 งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
4.  ญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรเพ่ือด ำเนินโครงกำร         จ ำนวน 1 ชุด 
     ปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำ  ถนนบ้ำนหลวงตั้งแต่ หมู่ที่  ๒,๓ ต ำบลบ้ำนหลวง   
     และหมู่ท่ี ๔,๖,๙,๑๑ ต ำบลข่วงเปำ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   
5.  ญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือด ำเนินโครงกำรวำงท่อส่งน้ ำ          จ ำนวน 1 ชุด 
     สู่ล ำเหมืองกลำงบ้ำน  หมู่ที่ 6 ต ำบลข่วงเปำ  อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่     
6.  ญัตติขอควำมเห็นชอบยืมเงินสะสมเป็นทุนหมุนเวียนในกิจกำรสถำน            จ ำนวน 1 ชุด         
     ธนำนุบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง  
7.  ญัตติขอควำมเห็นชอบกู้เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น     จ ำนวน 1 ชุด 
     (ก.บ.ท) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจกำรสถำนธนำนุบำล   

ตำมมติที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยแรก  ประจ ำปี 2562  ได้ก ำหนดสมัย
ประชุมสภำสมัยสำมัญ สมัยที่ 4 ประจ ำปี  2562 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน  2562  โดยมีก ำหนด 30 วัน   

เนื่องจำกผู้บริหำรมีญัตติต่ำงๆ  ที่จะขอให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทองได้พิจำรณำ  ดังนั้นเพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมติที่ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมสภำฯ  สมัยสำมัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ ำปี  
2562  ในวันที่ 29  พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ  และเข้ำร่วมประชุมตำมก ำหนดวัน  เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวต่อไป 

                ขอแสดงควำมนับถือ 
 

 
              

   (นำยวัน   ศรีวิทะ) 
                                   ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 

ส ำนักปลัดเทศบำล 
งำนกิจกำรสภำเทศบำล 
โทร. 0-5334-1892   ตอ่  22 
โทรสำร  0-5334-227 



 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4  คร้ังที่  1  ประจ าปี  2562 

วันที่   29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลจอมทอง 

----------------------------------------- 

ระเบียบวำระท่ี  1 เรื่องท่ีประธำนสภำเทศบำลแจ้งต่อท่ีประชุมทรำบ 

ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยวิสำมัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจ ำปี 
2562  เมื่อวันที่  30  กันยำยน  2562   

ระเบียบวำระท่ี  3 กระทู้ถำม 
   - (ถ้ำมี) 

ระเบียบวำระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 
   - ไม่มี -   

ระเบียบวำระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดค ำชี้แจงงบประมำณร่ำยจ่ำยประจ ำป ี 
งบประมำณ 2563 งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
5.2  ญัตติขออนุมัตจิ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรเพ่ือด ำเนินโครงกำร      ป รั บ ป รุ ง

ซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำ  ถนนบ้ำนหลวงตั้งแต่ หมู่ที่  ๒,๓ ต ำบลบ้ำนหลวง   
      และหมู่ท่ี ๔,๖,๙,๑๑ ต ำบลข่วงเปำ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   

5.3  ญัตติขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือด ำเนินโครงกำรวำงท่อส่งน้ ำสู่ล ำเหมืองกลำงบ้ำน  
หมู่ที่ 6 ต ำบลข่วงเปำ  อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   
5.4  ญัตติขอควำมเห็นชอบยืมเงินสะสมเป็นทุนหมุนเวียนในกิจกำรสถำนธนำนุบำลเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  
5.5  ญัตติขอควำมเห็นชอบกู้เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

      (ก.บ.ท) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจกำรสถำนธนำนุบำล   

ระเบียบวำระท่ี  6       เรื่องอ่ืน ๆ   
- (ถ้ำมี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจ ำปี  2562  

วันที่   29  พฤศจิกำยน   2562  เวลำ  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง   

………………………………………….. 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 1.  นำยวัน    ศรีวิทะ      ต ำแหน่ง    ประธำนสภำเทศบำลฯ          วัน  ศรีวิทะ     
 2.  นำงนงลักษณ์ นวพรภักดี ต ำแหน่ง   รองประธำนสภำเทศบำล ฯ             นงลักษณ์ นวพรภักดี 

3.  นำยสมเพชร   มณีวรรณ ต ำแหน่ง   เลขำนุกำรสภำ/สมำชิกสภำเทศบำล   สมเพชร   มณีวรรณ 
 4.  นำยพงษ์จันทร์   กรัญญำ ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                      พงษ์จันทร์   กรัญญำ 
 5.  นำยประเสริฐ ก้อนสุรินทร์   ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                      ประเสริฐ ก้อนสุรินทร์   
 6.  นำยสมบูรณ์   ชมภูศรี   ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      สมบูรณ์   ชมภูศร ี  
 7.  นำยอินทร์   พรหมบุญเรือง ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                      อินทร์ พรหมบุญเรือง 
 8. นำงเกศนี   วิชัยชำติ  ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      เกศนี   วิชัยชำต ิ  
 9. นำยจรัล   กันธิยะ  ต ำแหน่ง   สมำชิกสภำเทศบำล                      จรัล   กันธิยะ 
 10. นำยสมศักดิ์    ยศถำมี       ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      สมศักดิ์    ยศถำมี       

11. นำยชำญ    วงค์พรม   ต ำแหน่ง    สมำชิกสภำเทศบำล                      ชำญ    วงค์พรม   
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นำยอุดม   ค ำวัน  ต ำแหน่ง    นำยกเทศมนตรี ฯ                   อุดม   ค ำวัน 
2.  นำยพิรุณ  รักรำษฎร์  ต ำแหน่ง   รองนำยกเทศมนตรี ฯ                  พิรุณ  รักรำษฎร์ 

 3.  นำยอินตำ นันต๊ะพรม  ต ำแหน่ง   รองนำยกเทศมนตรี ฯ                  อินตำ นันต๊ะพรม  
4.  นำยนิต นำมเทพ  ต ำแหน่ง    ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี ฯ        นิต นำมเทพ 

 5.  นำยธรรมนูญ  บูรณะ  ต ำแหน่ง    เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี ฯ        ธรรมนูญ  บูรณะ 
6.  นำงสำวจันทิมำพร  ทองนำค ต ำแหน่ง   ปลัดเทศบำลต ำบลจอมทอง        จันทิมำพร  ทองนำค 

 7.  ว่ำที่ร้อยตรีสุธี  สกุลทอง ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                     สุธี  สกุลทอง 
8.  นำงสำวชนิดำ  นันตำบุญ ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยปกครอง                     ชนิดำ  นันตำบุญ 
9.  นำยบุญสืบ  ภักตรำ  ต ำแหน่ง    ผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุข           บุญสืบ  ภักตรำ 
10.  นำยพิชิต    ผ่องเกษร ต ำแหน่ง    หัวหน้ำส ำนักปลัด                       พิชิต    ผ่องเกษร 
11.  นำงรัชนีวรรณ จินดำสถำน ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป           รชันีวรรณ จินดำสถำน 
12.  นำงปำริชำติ  บุญทอง ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรเงินกำรคลัง    ปำริชำติ  บุญทอง 
13.  นำยชัยอนันต์  ค ำแปง ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยวชิำกำรและแผนฯ       ชัยอนันต์ ค ำแปง 
14.  นำงอัมพวัน  สกุลทอง ต ำแหน่ง    นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร       อัมพวัน  สกุลทอง  
15.  นำยสุพจน์   ชัยวุฒิ  ต ำแหน่ง    ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล                สุพจน์   ชัยวุฒ ิ
16.  นำยศรีพันธ์  สุจันทร์แสง ต ำแหน่ง   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1  ศรีพันธ์ สุจันทร์แสง 
17.  นำงเพียงเพ็ญ  ทำระนัด ต ำแหน่ง    หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้       เพียงเพ็ญ  ทำระนัด 

 
 

/เริ่มด ำเนินกำร.... 
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เริ่มการประชุม 
  เมื่อถึงเวลำ 09.30 น. เลขำนุกำรสภำฯ ได้เชิญสมำชิกสภำเทศบำลเข้ำห้องประชุม และนับองค์
ประชุมจำกบันทึกที่ลงชื่อของสมำชิกสภำ เมื่อครบแล้ว กล่ำวเชิญประธำนและสมำชิกเข้ำนั่งประจ ำที่  และเชิญ
ประธำนสภำ ฯ  กล่ำวเปิดกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง สมัยสำมัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่  1 ประจ ำปี   2562   
ประธำนสภำด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ   เรื่องท่ี  1  เชิญสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ร่วมงำนวันพ่อแห่งชำติ   
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   วันที่ 5 ธันวำคม 2562  ณ ที่ว่ำกำรอ ำเภอจอมทอง 

เรื่องท่ี 2   ในวันที่ 5 ธันวำคม  2562  เวลำ  10.30 น. เชิญสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  ร่วมพิธีรับพระรำชทำนพระบรมฉำยำลักษณ์พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำช
พิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช 2562 
เรื่องที่  3  หลังกำรประชุมสภำเทศบำลในวันนี้เทศบำลฯ จะเลี้ยงส่งนำงเพียงเพ็ญ  
ทำระนัด  เนื่องจำกลำออกจำกรำชกำร 
เรื่องท่ี 4  วันที่ 7-10 ธันวำคม 2562 ดูงำนโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรศึกษำ
โรงเรียนในสังกัดเทศบำลต ำบลจอมทอง  จังหวัดระยอง 

ที่ประชุม   รับทรำบ    

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   เชิญสมำชิกสภำพิจำรณำตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบล 
 (นำยวัน  ศรีวิทะ)                   จอมทอง สมัยวิสำมัญ  สมัยที่  2 ครั้งที ่2 ประจ ำปี  2562 เมื่อวันที่ 30     
                                          กันยำยน  2562 และสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุม 

และสอบถำมสมำชิกว่ำท่ำนใดจะแก้ไขรำยงำนกำรประชุมอีกหรือไม่ จึงขอมต ิ
 ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุม 

มติที่ประชุม    รับรอง  10  เสียง  ไม่รับรอง  ไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ   แจ้งสมำชิกสภำเทศบำลฯ ว่ำมีท่ำนใดประสงค์จะตั้งกระทู้ถำมท่ีประชุมสภำ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  หรือผู้บริหำรท้องถิ่นหรือไม่ หำกไม่มีขอด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำร 
    ประชุมต่อไป   
ที่ประชุม   รับทรำบ และไม่มีท่ำนใดตั้งกระทู้ถำม 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ   แจ้งสมำชิกสภำเทศบำลฯ ว่ำกำรประชุมครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  ท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จแล้ว จึงขอด ำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำร 
    ประชุมต่อไป 
ที่ประชุม   รับทรำบ  

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2563  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 

/เชิญผู้บริหำร.... 
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ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)   
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง      
(นำยอุดม  ค ำวัน)    ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดค ำชี้แจงงบประมำณร่ำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ  2563  งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    ด้วย
หลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมที่เทศบำลต ำบลจอมทอง  ได้ประกำศใช้เทศบัญญัติงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 2563  ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  
และนำยอ ำเภอจอมทอง ปฏิบัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ได้
พิจำรณำเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กันยำยน 2562  นั้น   
เหตุผล  เนื่องจำกคุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ก ำหนดไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563  ไม่ตรงตำมเกณฑ์ รำคำกลำงและ
คุณลักษณะพ้ืนฐำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เดือนมีนำคม 2562   ดังนั้นจึงขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 2563    ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

 
รายละเอียดค าชี้แจงเดิม รายละเอียดค าชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนทั่วไป   
งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต   งบประมำณตั้งไว้  20,000.- 
บำท  คุณลักษณะพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก 
(2 core) ที่มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อย กว่ำ 2.2 
GHz  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
- มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 GB  
- มีหน้ำจอสัมผัสขนำดไม่น้อยกว่ำ 9.7 นิ้ว และมีควำม
ละเอียดไม่น้อยกว่ำ 2,048 x 1,536 Pixel  
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi Z802.11b, g, n, 
ac), Bluetooth และ GPS  
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน
ตัวเครื่อง (buit-in) - มีกล้องด้ำนหน้ำควำมละเอียดไม่
น้อยกว่ำ 1.2 Megapixel  
- มีกล้องด้ำนหลังควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 8 Megapixel 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนบริหำรงำนทั่วไป   
งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต   งบประมำณตั้งไว้  20,000.- 
บำท  คุณลักษณะพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 2 แกนหลัก 
(2 core) ที่มีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำไม่น้อย กว่ำ 2.2 
GHz  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ที่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
- มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 32 GB  
- มีหน้ำจอสัมผัสขนำดไม่น้อยกว่ำ 9.7 นิ้ว และมีควำม
ละเอียดไม่น้อยกว่ำ 2,048 x 1,536 Pixel  
- สำมำรถใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ Wi-Fi (802.11b, g, n, 
ac), Bluetooth และ GPS  
- มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่ำ แบบติดตั้งภำยใน
ตัวเครื่อง (built-in) - มีกล้องด้ำนหน้ำควำมละเอียดไม่
น้อยกว่ำ 1.2 Megapixel  
- มีกล้องด้ำนหลังควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 8 Megapixel 

 

/รำยละเอียด.... 
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รายละเอียดค าชี้แจงเดิม รายละเอียดค าชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน
และระงับ อัคคีภั ย   งบลงทุ น  ค่ ำครุภัณ ฑ์  ครุภัณ ฑ์
คอมพิวเตอร์  
1.จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ 
Network  งบประมาณตั้งไว้  12,000  บาท 
คุณลักษณะพื้นฐำน  ดังนี้ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600X600 dpi 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงขำวด ำไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อ
นำที (ppm) 
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ร่ำงสีไม่น้อยกว่ำ 18 หน้ำต่อนำที 
(ppm) 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB 
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีช่องเชื่อม (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง หรือ
สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย (Wi-Fi) ได้ 
- สำมำรถใช้กับ A4 , Letter , Legal  และ Custom โดยมีถำดใส่
กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
 
 
แผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED ขาวด า  (18 หน้า / 
นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 
18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
 - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
 
 
 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
1. จั ดซื้ อ เค รื่ อ งพิ มพ์ เล เซอร์  ห รื อ  LED สี   ชนิ ด 
Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) งบประมาณตั้งไว้ 
10,000 บาท 

คุณลักษณะพื้นฐำน  ดังนี้ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 
18 หน้ำต่อนำท ี(ppm) 
 - สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหน้ำอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำจ ำนวนไม่น้อย กว่ำ 1 
ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi  (IEEE 
802.11b, g, n) ได ้ 
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
 - สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

แผนงำนสำธำรณสุข  งำนบริหำรงำนทั่วไปเกี่ยวกับ
สำธำรณสุข ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                
1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ  LED ขาวด า(18 หน้า / 
นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi 
 - มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 
18 หน้ำต่อนำที (ppm) 
 - มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 
 - มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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รายละเอียดค าชี้แจงเดิม รายละเอียดค าชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
แผนงำนบริหำรงำนคลัง  งำนบริหำรงำนคลัง  งบลงทุน   
ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่1 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 22,000 
บำท   
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก 

(4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 
1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 8 MB   

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้   
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยใน

หน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำม สำมำรถ
ในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB  2 

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1 TR หรือชนิด Solid State Drive ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่
น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

แผนงำนบริหำรงำนคลัง  งำนบริหำรงำนคลัง  งบลงทุน   
ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่1 
 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 22,000
บำท   
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก 

(4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 
1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 8 MB   

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้   
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยใน

หน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำม สำมำรถ
ในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB  

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่
น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 



 

 

รายละเอียดค าชี้แจงเดิม รายละเอียดค าชี้แจงที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง 
แผนงำนบริหำรงำนคลัง  งำนบริหำรงำนคลัง  งบลงทุน   
ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่1 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 22,000 
บำท   
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก 

(4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 
1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 8 MB   

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้   
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยใน

หน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำม สำมำรถ
ในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB  2 

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1 TR หรือชนิด Solid State Drive ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่
น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 

แผนงำนบริหำรงำนคลัง  งำนบริหำรงำนคลัง  งบลงทุน   
ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที ่1 
 (จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 22,000
บำท   
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก 

(4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 
1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 8 MB   

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้   
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี

หน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยใน

หน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing 
Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มีควำม สำมำรถ
ในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB  

- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุ
ไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำด
ควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่
น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย 



 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม ค าชี้แจงประกอบงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง 

แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ   
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์   
1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 (จอ
แสดงภำพขนำดไมน่้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน  22,000  บำท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก 
(4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ   พ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 
หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ 
Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดยีวกัน ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 8 MB   
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำง 
ใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้   
     1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
     2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยใน
หน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มี 
ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร 
แสดงภำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ 
 ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid  
State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB 
 จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network  
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่
น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย  

แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเก่ียวกับกำรศึกษำ   
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์  
1.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1     
(จอแสดงภำพขนำดไมน่้อยกว่ำ 19 นิ้ว)  รำคำ 22,000 บำท 

คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก 
(4 core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ   พ้ืนฐำนไม่น้อย
กว่ำ 2.8 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญำณนำฬิกำได้ใน
กรณีท่ีต้องใช้ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 
หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำ 
แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB   
- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ โดยมี 
คุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้   
     1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
     2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยใน
หน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit 
ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 2 GB หรือ  
   3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพที่มี 
ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำร 
แสดงภำขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มี
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ 
 ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid  
State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 120 GB 
 จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network  
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ 
ดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่
น้อยกว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์  
- มีจอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย  

 

 

 



 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม 

 
ค าชี้แจงประกอบงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง 

     เพ่ือใช้ในกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลจอมทอง โดยใช้
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
ของส านักงบประมาณ เดือนมีนาคม  2562  (เป็นไป
ตำมแผนพัฒนำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบำลต ำบล
จอมทอง หน้ำ 235 ข้อ 4) 

     เพ่ือใช้ในกองกำรศึกษำ เทศบำลต ำบลจอมทอง โดยใช้
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (เป็นไปตำม
แผนพัฒนำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบำลต ำบล
จอมทอง หน้ำ 235 ข้อ 4) 

2 . เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที)  
จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บำท  จ ำนวน 5,200 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 
18 หน้ำต่อนำที (ppm)  
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

     เพ่ือใช้ในกองกำรศึกษำ  เทศบำลต ำบลจอมทอง  โดย
ใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ เดือนมีนาคม  2562  
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบำลต ำบลจอมทอง หน้ำ 235 ข้อ 6) 

2 . เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที)   
ราคา 2,600 บาท จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บำท      
จ ำนวน  5,200  บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 
18 หน้ำต่อนำที (ppm)  
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 150 แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

     เพ่ือใช้ในกองกำรศึกษำ  เทศบำลต ำบลจอมทอง  โดย
ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (เป็นไปตำม
แผนพัฒนำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบำลต ำบล
จอมทอง หน้ำ 235 ข้อ 6) 

3.  เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  
จ ำนวน   15,000  บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier และ 
Scanner ภำยในเครื่องเดียวกัน  
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 
18 หน้ำต่อนำที (ppm)  
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB   
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และ สี) ได้  
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 
1,200x1,200 dpi          
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
– สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ  
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  

3.  เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี  
รำคำ   15,000  บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีควำมสำมำรถเป็น Printer, Copier และ 
Scanner ภำยในเครื่องเดียวกัน  
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 600x600 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ขำวด ำส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย
กว่ำ 18 หน้ำต่อนำที (ppm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์สีส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 
18 หน้ำต่อนำที (ppm)  
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 MB  
- สำมำรถสแกนเอกสำร ขนำด A4 (ขำวด ำ และ สี) ได้  
- มีควำมละเอียดในกำรสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 
1,200x1,200 dpi          
- มีถำดป้อนเอกสำรอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
– สำมำรถถ่ำยส ำเนำเอกสำรได้ทั้งสีและขำวด ำ 
- สำมำรถท ำส ำเนำได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 99 ส ำเนำ  
- สำมำรถย่อและขยำยได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  

 



ค าชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม ค าชี้แจงประกอบงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง 
     เพื่อใช้ในกองกำรศึกษำ  เทศบำลต ำบลจอมทอง  โดยใช้
เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ เดือนมีนาคม  2562  (เป็นไปตำม
แผนพัฒนำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบำลต ำบล
จอมทอง หน้ำ 237 ข้อ 14) 

-มีช่องเชื่อมต่อ พ(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (NetworK Intetface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
หรือสามารถใช้งานฝ่ายเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 
802.11b,g,n,)ได ้
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
-สามารถใช้ได้กบั A4,Letter,Legal และ Custom 
เพื่อใช้ในกองกำรศึกษำ  เทศบำลต ำบลจอมทอง  โดยใช้เกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (เป็นไปตำมแผนพัฒนำห้ำปี (พ.ศ.
2561 – 2565) เทศบำลต ำบลจอมทอง หน้ำ 237 ข้อ 14) 

แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษำ  
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1 
จ ำนวน 31 เครื่อง เคร่ืองๆ ละ 22,000 บำท   จ ำนวน  
682,000 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 
core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำพืน้ฐำนไมน่้อยกว่ำ 2.8 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้
ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 
MB   
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้   
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกวำ่ 2 GB หรือ  
    2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหนว่ย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถ
ใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไมน่้อยกว่ำ 2 GB 
หรือ  
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถในกำรใช้
หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 GB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
 

แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษำ  
งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์  ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบที่ 1  
(จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 
บาท จ ำนวน 31 เครื่อง เคร่ืองๆ ละ 22,000 บำท   จ ำนวน  
682,000 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- มีหน่วยประมวลผลกลำง (CPU) ไม่น้อยกว่ำ 4 แกนหลัก (4 
core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ พืน้ฐำนไมน่้อยกว่ำ 2.8 
GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญำณนำฬิกำได้ในกรณีที่ต้องใช้
ควำมสำมำรถใน กำรประมวลผลสูง จ ำนวน   1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 
MB   
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพ โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง หรือดีกว่ำ ดังนี้   
    1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักที่มี
หน่วยควำมจ ำ ขนำดไม่น้อยกวำ่ 2 GB หรือ  
    2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหนว่ย
ประมวลผลกลำง แบบ Graphics Processing Unit ที่สำมำรถ
ใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไมน่้อยกว่ำ 2 GB 
หรือ  
     3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภำพที่มีควำมสำมำรถใน
กำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพ ขนำดไมน่้อยกว่ำ 2 
GB  
- มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 4 GB   
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่
น้อยกว่ำ 120 GB จ ำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่ำ จ ำนวน 1 หน่วย  
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 
ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์                                                 
- มีจอแสดงภำพขนำดไมน่้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วย         
เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบำ้นข่วงเปำ
เหนือ) จ ำนวน 30 เคร่ืองและศนูย์พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำล
ต ำบลจอมทอง  จ ำนวน 1 เคร่ือง  โดยใช้เกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะตามบญัชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านัก
งบประมาณ เดือนธันวาคม  2561 (เป็นไปตำมแผนพฒันำ
ห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบำลต ำบลจอมทอง หน้ำ 
233 ข้อ 4) 

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 1 
ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อย
กว่ำ 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมำส์                                             
- มีจอแสดงภำพขนำดไมน่้อยกว่ำ 19 นิ้ว จ ำนวน 1 หน่วยเพือ่
ใช้ในโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบำ้นข่วงเปำเหนือ) 
จ ำนวน 30 เคร่ืองและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เทศบำลต ำบล
จอมทอง  จ ำนวน 1 เคร่ือง  โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 (เป็นไปตำมแผนพฒันำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบำลต ำบลจอมทอง หน้ำ 233 ข้อ 4) 

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขำวด ำ  จ ำนวน 3 เคร่ืองๆ ละ 
2,600 บำท  จ ำนวน  7,800 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์มน่้อยกว่ำ 600x600 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 
หน้ำต่อนำที (ppm)  
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไมน่้อยกว่ำ 150 แผ่น  
- สำมำรถใชไ้ด้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
    เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วงเปำ
เหนือ) โดยใช้เกณฑ์ราคาและคณุลักษณะตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม  2561  
(เป็นไปตำมแผนพฒันำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบำล
ต ำบลจอมทอง หน้ำ 233 ข้อ 6)  

2.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ (18 หน้า/นาท)ี 
ราคา 2,600 บาท จ ำนวน 3 เครื่องๆ ละ 2,600 บำท  
จ ำนวน  7,800 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี ้
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์มน่้อยกว่ำ 600x600 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 18 
หน้ำต่อนำที (ppm)  
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไมน่้อยกว่ำ 150 แผ่น  
- สำมำรถใชไ้ด้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
    เพื่อใช้ในโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วงเปำ
เหนือ) โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 (เป็นไปตำม
แผนพัฒนำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบำลต ำบล
จอมทอง หน้ำ 233 ข้อ 6) 

3.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขำวด ำ ชนิด Network จ ำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 8,900 บำท   จ ำนวน  17,800 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์มน่้อยกว่ำ 1,200x1,200dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28 
หน้ำต่อนำที (ppm)  
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหนำ้อัตโนมัตไิด้  
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB  

3.  เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network แบบ
ที่ 1 (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900 บาท จ ำนวน 2 เคร่ืองๆ 
ละ 8,900 บำท   จ ำนวน  17,800 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพไ์มน่้อยกว่ำ 1,200x1,200 dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อยกว่ำ 28 
หน้ำต่อนำที (ppm)  
- สำมำรถพิมพ์เอกสำรกลับหนำ้อัตโนมัตไิด้  
- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 128 MB  
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย กว่ำ  
1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
    เพ่ือใช้ในโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วง
เปำเหนือ) โดยใช้เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ของส านักงบประมาณเดือนธันวาคม  
2561  (เป็นไปตำมแผนพัฒนำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 
2565) เทศบำลต ำบลจอมทอง หน้ำ 234 ข้อ 7) 

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย กว่ำ  
1 ช่อง หรือ สำมำรถใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยไร้สำย Wi-Fi   
(IEEE 802.11b, g, n) ได้  
- มีถำดใส่กระดำษได้รวมกันไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น  
- สำมำรถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom   
    เพ่ือใช้ในโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วง
เปำเหนือ) โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2562 
(เป็นไปตำมแผนพัฒนำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบำลต ำบลจอมทอง หน้ำ 234 ข้อ 7) 

4. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA จ ำนวน 31 
เครื่องๆ ละ 2,500 บำท จ ำนวน 77,500 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ  800 VA (480 
Watts)  
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
    เพ่ือใช้ในโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วง
เปำเหนือ) จ ำนวน 30 เครื่องและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลต ำบลจอมทอง จ ำนวน 1 เครื่อง โดยใช้เกณฑ์
ราคาและคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
ส านักงบประมาณ เดือนธันวาคม  2561  (เป็นไปตำม
แผนพัฒนำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) เทศบำลต ำบล
จอมทอง หน้ำ 233 ข้อ 5)  

4. เครื่องส ำรองไฟฟ้ำขนำด 800 VA ราคา 2,500 
บาท  จ ำนวน 31 เครื่องๆ ละ 2,500 บำท จ ำนวน 
77,500 บำท 
คุณลักษณะพื้นฐาน  ดังนี้ 
- มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ  800 VA (480 
Watts)  
- สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที 
    เพ่ือใช้ในโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้ำนข่วง
เปำเหนือ) จ ำนวน 30 เครื่องและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
เทศบำลต ำบลจอมทอง จ ำนวน 1 โดยใช้เกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือนมีนาคม 2562  (เป็นไปตำมแผนพัฒนำห้ำปี 
(พ.ศ.2561 – 2565) เทศบำลต ำบลจอมทอง หน้ำ 
233 ข้อ 5)  

แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน   งบลงทุน  ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  ขำวด ำ  ชนิด  
Network  ส าหรับกระดาษ  A3   
คุณลักษณะพ้ืนฐำน ดังนี้ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 
dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย 
กว่ำ 35 หน้ำต่อนำท(ีppm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A3 ไม่น้อยกว่ำ 
18 หน้ำต่อนำท(ีppm) 
 

แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

เคหะและชุมชน   งบลงทุน  ค่าครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์  หรือ  LED  ขำวด ำ  ชนิด  
Network  ส าหรับกระดาษขนาด  A3   
คุณลักษณะ 
- มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1,200x1,200 
dpi  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A4 ไม่น้อย 
กว่ำ 35 หน้ำต่อนำท(ีppm)  
- มีควำมเร็วในกำรพิมพ์ส ำหรับกระดำษ A3 ไม่น้อยกว่ำ 
18 หน้ำต่อนำท(ีppm) 
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ค าชี้แจงประกอบงบประมาณเดิม ค าชี้แจงประกอบงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง 

- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 
MB - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือ
ดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย 
กว่ำ 1 ช่อง  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
- ส ำ ม ำ ร ถ ใช้ ได้ กั บ  A3 , A4 , Letter, Legal แ ล ะ 
Custom 
 

- มีหน่วยควำมจ ำ (Memory) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 256 
MB  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) 
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่ำ จ ำนวนไม่น้อย  
กว่ำ 1 ช่อง  
- มีถำดใส่กระดำษได้ไม่น้อยกว่ำ 250 แผ่น 
- สำมำรถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ 
Custom 

 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543  หมวด 4 ข้อ  
29 “กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค ำชี้แจงงบประมำณรำยจ่ำยในหมวดค่ำครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำงที่ท ำให้ลักษณะ ปริมำณ คุณภำพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่
ก่อสร้ำง  ให้เป็นอ ำนำจอนุมัติของสภำท้องถิ่น”  ดังนั้น   ผู้บริหำรเทศบำลจึงขอ
เสนอญัตติต่อสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป  ลงชื่อ นำยอุดม 
ค ำวัน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง  

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณนำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทองที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำล 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) อภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตติเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม   
ที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.2  ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้ า ถนนบ้านหลวงตั้งแต่  หมู่ที่  ๒,๓ ต าบลบ้านหลวง  และหมู่ที่ 
๔,๖,๙,๑๑  ต าบลข่วงเปา  อ าเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่   

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง      
(นำยอุดม  ค ำวัน)    ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือด ำเนินโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำ   

ถนนบ้ำนหลวงตั้งแต่  หมู่ที่  ๒,๓,4  ต ำบลบ้ำนหลวง  และหมู่ท่ี  ๔,๖,๙,๑๑  ต ำบล
ข่วงเปำ  อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่     ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  ตำมที่เทศบำลต ำบลจอมทองได้รับงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือด ำเนินกำรโครงกำรเสริมผิวทำงด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
ปี  2562  เมื่อแล้วเสร็จตำมโครงกำรฯ  ปรำกฏว่ำระดับไหล่ทำงสูงกว่ำระดับรำง
ระบำยน้ ำเดิม   ท ำให้ประชำชนในพื้นที่ได้รับควำมเดือดร้อนและเกิดอุบัติเหตุในกำร
สัญจรไปมำ   ประชำชนในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2,๓,4  ต ำบลบ้ำนหลวง และหมู่ที่  ๔  ต ำบล
ข่วงเปำ  จึงได้ท ำหนังสือร้องเรียนเพ่ือขอควำมอนุเครำะห์เทศบำลต ำบลจอมทอง  

/ในกำรแก้..... 
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ในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น   เพ่ือเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำให้กับ
ประชำชนผู้ใช้ถนนและประชำชนที่อยู่อำศัยในบริเวณดังกล่ำว  กองช่ำง เทศบำล
ต ำบลจอมทองจึงด ำเนินกำรตรวจสอบและเห็นควรด ำเนินกำรโครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำ ถนนบ้ำนหลวงตั้งแต่หมู่ที่ ๒, ๓  ต ำบลบ้ำนหลวง  และหมู่ที่  
๔,๖,๙,๑๑  ต ำบลข่วงเปำ  อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
เหตุผล    อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2561  มำตรำ 50 กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล กำรจัดท ำ
งบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำร
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น 
และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด กองช่ำง เทศบำลต ำบล
จอมทอง จึงจัดท ำโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำ  ถนนบ้ำนหลวงตั้งแต่ 
หมู่ที่ ๒,๓,4 ต ำบลบ้ำนหลวง  และหมู่ที่ ๔,๖,๙,๑๑ ต ำบลข่วงเปำ อ ำเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่  โดยปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปี ( พ.ศ.2561 -2565 ) 
ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรให้บริกำร
ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล ยุทธศำสตร์พัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่  ที่ ๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำรเกษตรเพ่ือรองรับกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๑ ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร แผนงำนเคหะและชุมชนโครงกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำ  ถนนบ้ำนหลวงตั้งแต่  หมู่ที่  ๒,๓ ต ำบลบ้ำนหลวง  และหมู่
ที่  ๔,๖,๙,๑๑  ต ำบลข่วงเปำ  อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  ดังนั้นเห็นควร
ด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวข้ำงต้นซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำร
ชุมชนละสังคมและบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชนในกำรใช้เส้นทำงคมนำคม   
ดังนั้นผู้บริหารจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ า  ถนนบ้านหลวงตั้งแต่  หมู่ที่  ๒,๓,4 ต าบลบ้าน
หลวง  และหมู่ที่  ๔,๖,๙,๑๑  ต าบลข่วงเปา  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
เป็นจ ำนวนเงิน  4,050,๐๐๐.-บำท  ( สี่ล้ำนห้ำหมื่นบำทถ้วน ) 

    ปริมำณงำน  ดังนี้   
1. ปรับปรุงรำงระบำยน้ ำ  ยำว  2,360  เมตร 
2. ปรับปรุงไหล่ทำงแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพ้ืนที่ไม่น้อยกว่ำ  1,540  ตร.ม.   

หนำ  0.05  เมตร 
(รำยละเอียดตำมประมำณกำรและแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลจอมทองก ำหนด) 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน  
กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ.2561  ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยขำดจำกเงินสะสมได้ไม่
เกินร้อยละสี่สิบของงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนของปีนั้น   โดยได้รับอนุมัติ
จำกสภำท้องถิ่น  ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งเก่ียวกับด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม  หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ 
/ขององค์.... 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ 

ประชำชน  ทังนี้ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2.  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละ
ประเภทตำมระเบียบแล้ว 
3.  ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนและกรณีท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึน 
4.  เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกผันและเบิกจ่ำยให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรจ่ำยขำดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ
ไป  ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม  โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงิน
กำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว   ซึ่งเทศบำล
ต ำบลจอมทองได้ด ำเนินกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล  จ ำนวน 
996,310.51.-บำท แล้วเมื่อวันที่  12 พฤศจิกำยน 2562  ปัจจุบันเทศบำล
ต ำบลจอมทอง มียอดเงินสะสม ณ วันที่  18 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่งสำมำรถ
น ำไปใช้จ่ำยหลังจำกกันเงินไว้ตำมระเบียบแล้ว จ ำนวน  44,988,019.39.- บำท 
(สี่สิบ     สี่ล้ำนเก้ำแสนแปดหมื่นแปดพันสิบเก้ำบำทสำมสิบเก้ำสตำงค์)  จึงเรียนมำ
เพ่ือเสนอญัตติให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำอนุมัติต่อไป  ลงชื่อ นำย
อุดม ค ำวัน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง  

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ
(นำยวัน  ศรีวิทะ)   
สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำล กระผมนำยจรัล  กันธิยะ  สมำชิกสภำเทศบำล 
(นำยจรัล  กันธิยะ)  ขอเรียนสอบถำมเพ่ิมเติมกำรซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง 
ประธานสภา ฯ   ขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ เชิญนำยกเทศมนตรีชี้แจง 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) รำยละเอียดเพิ่มเติม 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ขออนุญำตให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง      
(นำยอุดม  ค ำวัน)   ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม 
ผู้อ านวยการกองช่าง  เรียนประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน  ขออนุญำตชี้แจง 
(ว่ำที่ร้อยตรีสุธี  สกุลทอง)  รำยละเอียดเพิ่มเติม  ดังนี้ กำรซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำจะด ำเนินกำรขุดข้ีเลนออก 

ด้วยเนื่องจำกรำงระบำยน้ ำเป็นรำงที่ใช้มำนำนท ำให้รำงน้ ำอุดตัน   และจะ
ด ำเนินกำรเสริมฝำรำงให้เท่ำกับควำมสูงของถนนบ้ำนหลวงที่เทศบำลได้ด ำเนินกำร
ไปแล้วท ำให้มีพ้ืนที่ถนนเพ่ือใช้ในกำรสัญจรเพิ่มข้ึน 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงที่ชี้แจงรำยละเอียดเพ่ิมเติม เชิญสมำชิกสภำ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  เทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตติ เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง  

5.3 ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการวางท่อส่งน้ าสู่ล าเหมือง
กลางบ้าน   หมู่ที่ 6 ต าบลข่วงเปา  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)  

/นำยก.... 
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นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง      
(นำยอุดม  ค ำวัน)   ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือด ำเนินโครงกำรวำงท่อส่งน้ ำสู่ล ำเหมืองกลำงบ้ำน    

หมู่ที่ 6ต ำบลข่วงเปำ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  กองช่ำง  ได้ด ำเนินกำรส ำรวจล ำเหมืองกลำงบ้ำน  หมู่ที่ 6  ต ำบลข่วงเปำ  
อ ำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่  เดิมเป็นล ำเหมืองที่ใช้ในกำรพร่องน้ ำสู่นำเพ่ือกำร
เพำะปลูก จำกสภำพปัจจุบันพบว่ำประชำชนที่อำศัยอยู่บริเวณริมฝั่งของล ำเหมือง
กลำงบ้ำนระบำยน้ ำจำกอำคำรบ้ำนเรือน/สถำนประกอบกำร  สู่ล ำเหมืองกลำงบ้ำน  
เป็นสำเหตุให้ท่อระบำยน้ ำอุดตันขวำงทำงน้ ำไหล เกิดน้ ำเน่ำเสียและมีกลิ่นเหม็น  
เป็นแหล่งบ่อเกิดเชื้อโรคและโรคติดต่ออ่ืนๆ  เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำน้ ำเน่ำเสีย ท่ำ
ระบำยน้ ำอุดตัน และป้องกันกำรเกิดเชื้อโรค  กองช่ำงจึงเห็นควรด ำเนินกำรวำงท่อ
ส่งน้ ำสู่ล ำเหมืองกลำงบ้ำนเพ่ือใช้ในกำรระบำยน้ ำและบ ำบัดน้ ำเสีย    
เหตุผล  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2561  มำตรำ 50 กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชนโดยวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำล    กำร
จัดท ำงบประมำณ  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง  กำรตรวจสอบ  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับว่ำด้วย
กำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด ดังนั้น เทศบำล
ต ำบลจอมทอง จึงได้จัดท ำโครงกำรวำงท่อส่งน้ ำสู่ล ำเหมืองกลำงบ้ำน   หมู่ที่ 6 
ต ำบลข่วงเปำ เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในกำรบ ำบัดไล่น้ ำเสีย 
ช่วยปรับสภำพควำมสมดุลของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งช่วยลดกำรแพร่
ระบำดของเชื้อโรค  ซึ่งเป็นหน้ำที่ของเทศบำลตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล  พ.ศ.
2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562  โดยปรำกฏในแผนพัฒนำท้องถิ่น
ห้ำปี (พ.ศ.2561-2565) ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล ยุทธศำสตร์พัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่  ๑ กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำง
กำรเกษตรเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ ๑ 
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร แผนงำนเคหะและชุมชน 
โครงกำรวำงท่อส่งน้ ำสู่ล ำเหมืองกลำงบ้ำน หมู่ที่ 6  ต ำบลข่วงเปำ    ดังนั้นผู้บริหำร
จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการวางท่อส่งน้ าสู่ล าเหมือง
กลางบ้าน หมู่ที่ 6 ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจ านวน
เงิน 494,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้ำหมื่นสี่พันบำทถ้วน ) 

    ปริมำณงำนดังนี้   
1. ก่อสร้ำงโรงสูบน้ ำ  ขนำด  2.00  x  2.10  เมตร  จ ำนวน 1  หลัง พร้อม

ติดตั้งเครื่องสูบน้ ำ ขนำด  3  นิ้ว  จ ำนวน  1  เครื่อง 
    ๒.  วำงท่อ  PVC   ขนำด  4   นิ้ว  ยำว  867 เมตร 
    3.  วำงท่อ  PVC   ขนำด  2   นิ้ว  ยำว  54  เมตร 
     (รำยละเอียดตำมประมำณกำรและแบบแปลนที่เทศบำลต ำบลจอมทองก ำหนด) 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย  ว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน  
กำรเก็บรักษำเงิน  และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๔)  

/พ.ศ. 2561... 
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พ.ศ.2561  ข้อ  89  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจจ่ำยขำดจำกเงินสะสมได้ไม่
เกินร้อยละสี่สิบของงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนของปีนั้น   โดยได้รับอนุมัติ
จำกสภำท้องถิ่น  ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเก่ียวกับดำ้นกำรบริกำรชุมชนและสังคม  หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของ
ประชำชน  ทังนี้ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

2.  ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ละ
ประเภทตำมระเบียบแล้ว 
3.  ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือนและ
กันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนและกรณีท่ีมีสำธำรณภัยเกิดข้ึน 
4.  เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ำยขำดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกผันและเบิกจ่ำยให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  
หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้กำรจ่ำยขำดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับ
ไป ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม  โดยค ำนึงถึงฐำนะกำรเงิน
กำรคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว   ซึ่งเทศบำล
ต ำบลจอมทองได้ด ำเนินกำรจ่ำยเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล  จ ำนวน 
996,310.51.-บำท แล้วเมื่อวันที่  12 พฤศจิกำยน 2562  ปัจจุบันเทศบำล
ต ำบลจอมทอง มียอดเงินสะสม ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2562 ซึ่งสำมำรถ
น ำไปใช้จ่ำยหลังจำกกันเงินไว้ตำมระเบียบแล้ว  จ ำนวน  44,988,019.39.- บำท 
(สี่สิบ   สี่ล้ำนเก้ำแสนแปดหมื่นแปดพันสิบเก้ำบำทสำมสิบเก้ำสตำงค์)  และหลังจำก
จ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำ  ถนน
บ้ำนหลวงตั้งแต่  หมู่ที่  ๒,๓,4 ต ำบลบ้ำนหลวง  และหมู่ที่  ๔,๖,๙,๑๑  ต ำบลข่วง
เปำ  อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  จ ำนวน  4,050,๐๐๐.-บำท  ( สี่ล้ำนห้ำ
ห มื่ น   บ ำท ถ้ ว น  )  ย อด ค ง เห ลื อ ที่ ส าม ารถน า ไป ใช้ จ่ า ย ได้ จ าน วน  
40,938,019.39.-บาท   (สี่สิบล้ำนเก้ำแสนสำมหมื่นแปดพันสิบเก้ำบำทสำมสิบ
เก้ำสตำงค์)  จึงเรียนมำเพ่ือเสนอญัตติให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำ
อนุมัติต่อไป 
พิจำรณำอนุมัติต่อไป  ลงชื่อ นำยอุดม ค ำวัน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง  

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำล กระผมนำยจรัล  กันธิยะ  สมำชิกสภำเทศบำล 
(นำยจรัล  กันธิยะ)  เห็นด้วยกับกำรด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำว  ขอสอบถำมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับกำรวำงท่อ 
ประธานสภา ฯ   ขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ เชิญนำยกเทศมนตรีชี้แจง 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) รำยละเอียดเพิ่มเติม 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ขอชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมดังนี้  
(นำยอุดม  ค ำวัน)   กำรด ำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรแก้ไขปัญหำตำมแผนพัฒนำจังหวัดและเป็น

โครงกำรเร่งด่วนที่อ ำเภอจอมทองให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำน้ ำเสีย    
ล ำเหมืองกลำงบ้ำน  โดยจะท ำกำรเจำะบ่อน้ ำจ ำนวน 2 บ่อ ขนำด ท่อ 4 นิ้ว  และ 

/จะก่อสร้ำง.... 
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จะก่อสร้ำงประตูน้ ำ  รำยละเอียดต่ำงๆ ขออนุญำตให้ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงชี้แจง
รำยละเอียดเพิ่มเติม 

ผู้อ านวยการกองช่าง  เรียนประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน  ขอเรียนชี้แจงรำยละ  
(ว่ำที่ร้อยตรีสุธี สกุลทอง) เอียดเพ่ิมเติม ดังนี้  ตำมแผนผังโครงกำรจะด ำเนินกำรวำงท่อตั้งแต่หน้ำบ้ำนดำบยำ

มำถึงโรงเรียนไชยจีนะ จะมีประตูน้ ำ 1 จุดเพ่ือด ำเนินกำรปล่อยน้ ำเพ่ือไล่น้ ำเสียล ำ
เหมืองกลำงบ้ำน   และวำงท่อมำถึงโรงเรียนเทศบำลจอมทอง 1  ซึ่งจะมีประตูน้ ำ
อีก 1 จุด เพ่ือผันน้ ำสู่ล ำเหมืองแมด 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้อ ำนวยกำรกองช่ำงที่ชี้แจงรำยละเอียดเพ่ิมเติม เชิญสมำชิกสภำเทศบำล 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  อภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิเมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง 

5.4  ญัตติขอความเห็นชอบยืมเงินสะสมเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถาน 
ธนานบุาลเทศบาลต าบลจอมทอง 

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง      
(นำยอุดม  ค ำวัน)    ขอเสนอญัตติขอควำมเห็นชอบยืมเงินสะสมเป็นทุนหมุนเวียนในกิจกำรสถำนธนำ 

นุบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง   ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ  เทศบำลต ำบลจอมทองได้ด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนธนำนุบำลเทศบำลต ำบล
จอมทอง  เพ่ือให้บริกำรประชำชนในเขตพ้ืนที่อ ำเภอจอมทองและอ ำเภอข้ำงเคียง  
โดยสถำนธนำนุบำลฯ เป็นแหล่งเงินทุนที่คิดอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ ให้ระยะเวลำนำน 4 
เดือน ผ่อนผัน 30 วันอีกทั้งสำมำรถเพ่ิมหรือลดวงเงินต้นได้   ปัจจุบันสถำนธนำนุ
บำลเทศบำลต ำบลจอมทอง  ได้รับควำมไว้วำงใจและเชื่อถือจำกประชำชนในกำรน ำ
ทรัพย์สินมำใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำกขึ้น  ส่งผลให้มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อ
กำรน ำไปบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนได้อย่ำงต่อเนื่อง     
เหตุผล  เนื่องจำกขณะนี้สถำนธนำนุบำลมียอดเงินคงเหลือ  ณ  วันที่  16 ตุลำคม 
2562  ดังนี ้
1.  เงินสดคงเหลือส ำนักงำน  จ ำนวนเงิน 144,666.25.-บำท 
2.  เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรกรุงไทย สำขำจอมทอง (คงเหลือใช้ได้)   

      จ ำนวนเงิน 30,000,000.-บำท 
3.  เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรออมสิน สำขำจอมทอง  (คงเหลือใช้ได้)   

       จ ำนวนเงิน 11,005.036.-บำท 
4.  ทรัพย์รับจ ำน ำจ ำนวน  4,345  รำย  เป็นเงิน  59,195,500.- บำท 
สถำนธนำนุบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง  มีควำมประสงค์ขอยืมเงินสะสมเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  จ ำนวน  25,000,000.-บำท  (ยี่สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน)  เพ่ือลด
ภำระค่ำธรรมเนียมดอกเบี้ยในกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงิน  และใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนในกิจกำรสถำนธนำนุบำลเพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ประชำชน  
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน  กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน 
กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
หมวด 8  ข้อ 88 วรรคสำม “กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีกิจกำรพำณิชย์ 

/หำกมี.... 
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 หำกมีควำมจ ำเป็นกิจกำรพำณิชย์ อำจขอยืมเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไปทดรองจ่ำยเพ่ือบริหำรกิจกำรก่อนได้ โดยขอควำมเห็นชอบ  จำกสภำ
ท้องถิ่นและให้ส่งชดใช้เงินยืมเงินสะสมเมื่อสิ้นปีงบประมำณ” ซึ่งปัจจุบันเทศบำล
ต ำบลจอมทอง มียอดเงินสะสม ณ วันที่  18  พฤศจิกำยน  2562  ซึ่งสำมำรถ
น ำไปใช้จ่ำยหลังจำกกันเงินไว้ตำมระเบียบแล้ว  จ ำนวน  44,988,019.39.- บำท 
(สี่สิบสี่ล้ำนเก้ำแสนแปดหมื่นแปดพันสิบเก้ำบำทสำมสิบเก้ำสตำงค์)  และหลังจำก
จ่ำยขำดเงินสะสมเพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมรำงระบำยน้ ำ  ถนน
บ้ำนหลวงตั้งแต่  หมู่ที่  ๒,๓,4 ต ำบลบ้ำนหลวง  และหมู่ที่  ๔,๖,๙,๑๑  ต ำบล    
ข่วงเปำ  อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  จ ำนวน  4,050,๐๐๐.-บำท  (สี่ล้ำนห้ำ  
หมื่นบำทถ้วน ) และโครงกำรวำงท่อส่งน้ ำสู่ล ำเหมืองกลำงบ้ำน หมู่ที่ 6 ต ำบล     
ข่วงเปำ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจ ำนวนเงิน 494,๐๐๐.-บำท (สี่แสน
เก้ำหมื่นสี่ พันบำทถ้วน )  ยอดคงเหลือที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้จ านวน  
40,444,019.39.-บาท (สี่สิบล้ำนสี่แสนสี่หมื่นสี่พันสิบเก้ำบำทสำมสิบเก้ำสตำงค์)   
จึงเรียนมำเพ่ือเสนอญัตติให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
ต่อไป ลงชื่อ นำยอุดม ค ำวัน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง  

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำล กระผมนำยจรัล  กันธิยะ  สมำชิกสภำเทศบำล 
(นำยจรัล  กันธิยะ) ตำมรำยละเอียดที่ชี้แจงมำ ณ วันที่ 16  ตุลำคม 2562  เงินสดคงเหลือส ำนักงำน

จ ำนวน 144,666.25.-บำท   กำรด ำเนินกิจกำรสถำนธนำนุบำลด ำเนินกำรอย่ำงไร
เนื่องจำกเงนิสดคงเหลือส ำนักงำนมีจ ำนวนน้อย 

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ เชิญนำยกเทศมนตรีชี้แจง 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) รำยละเอียดเพิ่มเติม 
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง ขออนุญำตให้ผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำล          
(นำยอุดม  ค ำวัน)    ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม   
ผู้จัดการสถานธนานุบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน  ขอเรียนชี้แจงรำยละ  
(นำยสุพจน์  ชัยวุฒิ) เอียดเพ่ิมเติม ดังนี้  เงินสดคงเหลือส ำนักงำน คือเงินสดคงเหลือประจ ำวัน  ซึ่งตำม

ระเบียบแล้วให้มีเงนิสดคงเหลือส ำนักงำนไม่เกินวันละ 200,000.-บำท   
ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำลที่ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม เชิญสมำชิกสภำ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  เทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตติ เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง 

5.5  ญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
       (ก.บ.ท) เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการสถานธนานุบาล   

ประธานสภา ฯ   เชิญผู้บริหำรเสนอญัตติ 
(นำยวัน ศรีวิทะ)      
นายกเทศมนตรี   เรียน ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  ด้วย ผู้บริหำรเทศบำลต ำบลจอมทอง      
(นำยอุดม  ค ำวัน)    ขอเสนอญัตติขอควำมเห็นชอบกู้เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

(ก.บ.ท) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจกำรสถำนธนำนุบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง   
ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังนี้ 

/หลักกำร... 
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หลักการ  เทศบำลต ำบลจอมทองได้ด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนธนำนุบำลเทศบำลต ำบล
จอมทอง เพ่ือให้บริกำรประชำชนในเขตพ้ืนที่อ ำเภอจอมทองและอ ำเภอข้ำงเคียง 
โดยสถำนธนำนุบำลฯ เป็นแหล่งเงินทุนที่คิดอัตรำดอกเบี้ยต่ ำ ให้ระยะเวลำนำน 4 
เดือน ผ่อนผัน 30 วันอีกทั้งสำมำรถเพ่ิมหรือลดวงเงินต้นได้ปัจจุบันสถำนธนำนุบำล
เทศบำลต ำบลจอมทอง  ได้รับควำมไว้วำงใจและเชื่อถือจำกประชำชนในกำรน ำ
ทรัพย์สินมำใช้บริกำรเป็นจ ำนวนมำกขึ้น  ส่งผลให้มีเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอต่อ
กำรน ำไปบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับประชำชนได้อย่ำงต่อเนื่อง     
เหตุผล  สถำนธนำนุบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง  มีควำมประสงค์ขอกู้เงินกองทุน
บ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจกำร
สถำนธนำนุบำล  และเพ่ือลดภำระค่ำธรรมเนียมดอกเบี้ยในกำรกู้เงินจำกสถำบัน
กำรเงิน  โดยอัตรำดอกเบี้ยกู้ (ก.บ.ท.) ร้อยละ 3 ต่อปี  ตำมประกำศคณะกรรมกำร
เงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล เรื่อง หลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรพิจำรณำวงเงินกู้ และ
กำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจกำรสถำนธนำนุบำล ลงวันที่ 
16 ตุลำคม 2561  ซึ่งถูกกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินที่สถำนธนำนุ
บำลได้รับอนุมัติให้กู้เงินเบิกเกินบัญชี จ ำนวน 2 แห่ง คือ  
1. ธนำคำรออมสิน  สำขำจอมทอง วงเงินกู้ เบิ ก เกินบัญ ชี  (O/D) จ ำนวน 
50,000,000.- บำท (ห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน)  ใช้บุคคลค้ ำประกัน คิดอัตรำดอกเบี้ย 
MOR - 1.75 ต่อปี (MOR = 7.00 ต่อปี) ดังนั้นอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ 5.25 ต่อปี 
ทบทวนวงเงินกู้ทุกปี 

    2. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำจอมทอง  
- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) จ ำนวน 10,000,000.- บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน) ใช้
บุคคลค้ ำประกัน คิดอัตรำดอกเบี้ย MOR – 1.50 ต่อปี (MOR = 7.120 ต่อปี) 
ดังนั้นอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ 5.62 ต่อปี ทบทวนวงเงินกู้ทุกปี 
- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) จ ำนวน 20,000,000.- บำท (ยี่สิบล้ำนบำทถ้วน) ใช้
บุคคลค้ ำประกันคิดอัตรำดอกเบี้ย MOR – 1.50 ต่อปี (MOR = 7.120 ต่อปี) 
ดังนั้นอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ 5.62 ต่อปี ทบทวนวงเงินกู้ทุกปี   
ดังนั้นจึงขอควำมเห็นชอบกู้เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท)  จ ำนวน 10,000,000.-บำท เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในกิจกำรสถำนธนำ    
นุบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง   ตำมหนังสือส ำนักงำน จ.ส.ท. ที่ มท 080135/      
ว 1512 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรกู้เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนกิจกำรสถำนธนำนุบำลของเทศบำล ลงวันที่ 26 
พฤศจิกำยน  2553 คณะกรรมกำรกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(ก.บ.ท.) ข้อ 8 จำกเดิม “กำรก่อหนี้ผูกพันงบประมำณจะต้องได้รับควำมเห็นชอบ
จำกสภำเทศบำล รวมทั้งผ่ ำนกำรอนุมัติของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและต้องตั้ ง
งบประมำณ เพ่ือช ำระหนี้เงินกู้ ก.บ.ท. ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของเทศบำล
ทุกปี จนกว่ำจะครบสัญญำ”  เป็น “กำรก่อหนี้ผูกพันงบประมำณจะต้องได้รับควำม
เห็นชอบจำกสภำเทศบำลและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และต้องตั้งงบประมำณ เพ่ือช ำระ
หนี้เงินกู้ ก.บ.ท. ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของเทศบำลทุกปี  จนกว่ำจะครบ
สัญญำ”  จึงเรียนมำเพ่ือเสนอญัตติให้สภำเทศบำลต ำบลจอมทอง  พิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบต่อไป  ลงชื่อ นำยอุดม ค ำวัน นำยกเทศมนตรีต ำบลจอมทอง  

/ประธำน... 



 
 
-20- 

 
ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้บริหำรที่เสนอญัตติ เชิญสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำล กระผมนำยจรัล  กันธิยะ  สมำชิกสภำเทศบำล 
(นำยจรัล  กันธิยะ) ตำมรำยละเอียดที่ชี้แจงมำ  

1. ธนำคำรออมสิน  สำขำจอมทอง วงเงินกู้ เบิ ก เกิน บัญ ชี  (O/D) จ ำนวน 
50,000,000.- บำท (ห้ำสิบล้ำนบำทถ้วน)  ใช้บุคคลค้ ำประกัน คิดอัตรำดอกเบี้ย 
MOR - 1.75 ต่อปี (MOR = 7.00 ต่อปี) ดังนั้นอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ 5.25 ต่อปี 
ทบทวนวงเงินกู้ทุกปี 

    2. ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำจอมทอง  
- วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) จ ำนวน 10,000,000.- บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน) ใช้
บุคคลค้ ำประกัน คิดอัตรำดอกเบี้ย MOR – 1.50 ต่อปี (MOR = 7.120 ต่อปี) 
ดังนั้นอัตรำดอกเบี้ยเท่ำกับ 5.62 ต่อปี ทบทวนวงเงินกู้ทุกปี   อยำกทรำบว่ำ
ดอกเบี้ย ก.บ.ท. อัตรำร้อยละเท่ำไหร่ 

ประธานสภา ฯ ขอบคุณสมำชิกสภำเทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตต ิ เชิญนำยกเทศมนตรีชี้แจง 
(นำยวัน  ศรีวิทะ) รำยละเอียดเพิ่มเติม 
นายกเทศมนตรี   เรียน  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง   ขออนุญำตให้ผู้ จัดกำรสถำน            
(นำยอุดม  ค ำวัน)    ธนำนุบำลชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม   
ผู้จัดการสถานธนานุบาล  เรียนประธำนสภำเทศบำล และสมำชิกสภำเทศบำลทุกท่ำน  ขอเรียนชี้แจงรำยละ  
(นำยสุพจน์  ชัยวุฒิ) เอียดเพ่ิมเติม ดังนี้  สถำนธนำนุบำลเทศบำลต ำบลจอมทอง  มีควำมประสงค์ขอกู้

เงินกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)  เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน
ในกิจกำรสถำนธนำนุบำล  และเพ่ือลดภำระค่ำธรรมเนียมดอกเบี้ยในกำรกู้เงินจำก
สถำบันกำรเงิน  โดยอัตรำดอกเบี้ยกู้ (ก.บ.ท.) ร้อยละ 3 ต่อปี   

ประธานสภา ฯ   ขอบคุณผู้จัดกำรสถำนธนำนุบำลที่ชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติม เชิญสมำชิกสภำ 
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  เทศบำลอภิปรำยเพ่ิมเติมในญัตติ เมื่อไม่มีสมำชิกท่ำนใดอภิปรำยขอมติที่ประชุม  
ที่ประชุม   เห็นชอบ  10  เสียง   ไม่เห็นชอบ   ไม่มี    งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ   เชิญผู้บริหำร  
(นำยวัน  ศรีวิทะ)  
 
รองนายกเทศมนตรี  ขอแจ้งให้กับสมำชิกสภำเทศบำลต ำบลจอมทองทรำบเกี่ยวกับกำรรณรงค์ลดใช้ถุง  
(นำยอินตำ  นันต๊ะพรม)   พลำสติก  ซึ่งขณะนี้เทศบำลต ำบลจอมทอง  ได้เริ่มด ำเนินกิจกรรมโดยกำรแจก

ตะกร้ำแทนกำรใช้ถุงพลำสติกให้กับประชำชนที่มำซื้อของตลำดสดในเขตเทศบำล
ต ำบลจอมทอง  โดยจะเริ่มที่ตลำดเช้ำข่วงเปำ  ตลำดสี่แยกน้อย  และตลำดดอยแก้ว  

 
เลิกการประชุม   เวลำ  12.30  น.  

   

/จดบันทึก.... 
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                          จดบันทึกรำยงำนกำรประชุม 

                                                                 (นำยสมเพชร   มณีวรรณ) 
            เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
 
                    
                  ตรวจถูกต้อง                            ตรวจถูกต้อง                         ตรวจถูกต้อง 
 
 
              (นำยจรัล  กันธิยะ)                 (นำยอินทร์ พรหมบุญเรือง)           (นำยสมบูรณ์  ชมภูศรี) 
       ประธำนกรรมกำรตรวจรำยงำนฯ         กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ      กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ/เลขำนุกำร 
 
 

                    รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลตำมมติสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
    สมัยสำมัญ    สมัยที่..........ครั้งที่...........ประจ ำปี  พ.ศ. 2562   

   เมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ. 2562 
 
 
 
                            (นำยวัน   ศรีวิทะ)  
                        ประธำนสภำเทศบำลต ำบลจอมทอง 
 

 
 

 

 

 

 

 


