รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ผูมาประชุม
๑. นางอรอนงค
๒. นายธนานันท
๓. นายสมอาจ
๔. นางสุภาภรณ
๕. ร.อ.ประเสริฐ
๖. นางสาวพรรณอร
๗. นางกิ่งแกว
๘. นางลัดดา
๙. ร.ต.วิเชียร
๑๐. นางสมพร
๑๑. นายธนากิจ
๑๒. นายสงา
๑๓. นายอํานวย
๑๔. นายสมนึก
๑๕. นายบริสุทธิ์
๑๖. นายอินถา
๑๗. นายชัยวัฒน
ผูไมมาประชุม
๑. นางศศิวรรณ
ผูเขารวมประชุม
๑. นายบุญสง
๒. นายอาทิตย
๓. นางกนกวรรณ
๔. นางกนกอร
๕. นายเดช
๖. นายสนั่น
๗. ร.ต.ต.สังเวียน
๘. นายธัชนะ
๙. นางจุฑามาศ
๑๐. นางวาสนา
๑๑. นางนิดา
๑๒. นางมาลา
๑๓. นายธนบดี
๑๔. นางนวรัตน
๑๕. นายศักดินนท
๑๖. นายจตุพร
๑๗. นางดารุณี
๑๘. นางสาวลัดดาวัลย
๑๙. นางสุรางค
๒๐. นางสาวปุณญิสา
๒๑. นายวรกมล
๒๒. นายโอฬาร

ทองอะคราว
เที่ยงฟู
สีเสน
ไทยวงศ
เพิ่มพูล
สารสืบ
แสงรุง
จันทราช
ฝนมณีวรรณ
ชัยสงคราม
แปลกปลาด
กันทะ
เสนาวรรณ
ตันชุม
ราชาตัน
ปนตาติบ๊
นันตะกูล

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาล

ซื่อตระกูล

สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ)

สมพงษ
ออนหวาน
สมานวงศ
เครือแกว
วังโว
โนจากูล
นาคยิ้ม
โตวิยานนท
เรือนสอน
มงคลสิทธิ์
นันตะกูล
ศิริบุญธรรม
ศิริมังฆศรี
ศิริผัด
ขัดเชียงแสน
สุวรรณแพร
คชาปญญา
ปนทะโชติ
ลงศรี
สุขเรือง
ตันบุตร
ศิลปสนธยานนท

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชยั
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชยั
รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชยั
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
หน.ฝายจัดเก็บรายได
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
หน.ฝายบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นิติกร
ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ

-๒เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
นายชัยวัฒน นันตะกูล - เรียนทานประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย ที่เคารพ วันนี้เปนวันประชุมสภา
เลขานุการสภาฯ
เทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานสภาฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย ในวันที่ ๒
มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. และมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลากิจจํานวน
๑ ทาน ราย นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไดมาประชุมครบ
องคประชุมแลว จึงขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระ
รัตนตรัย และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ

นางอรอนงค ทองอะคราว - กองการศึกษา
ประธานสภาฯ
-เรียนเชิญทุกทาน รวมโครงการธรรมะสัญจรฯ ครัง้ ที่ ๖ ในวันอาทิตยที่ ๔
มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป ณ วัดบานทรายใต หมูที่ ๘
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
-เรียนเชิญทุกทาน รวมเปดโครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเรื่องโรค
พยาธิใบไมตับ ในวันอาทิตยที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เปนตนไป
ณ บานสามัคคี หมูที่ ๒ และ รวมโครงการอบรมการขับขี่อยางปลอดภัย ลดความ
เสี่ยงอุบัติเหตุ ณ ศาลาประชาคมบานสันติสุข หมูท ี่ ๑๕
- สํานักปลัดเทศบาล
- กําหนดแจกเบี้ยผูส ูงอายุ ผูพ ิการและผูปวยเอดส ในวันจันทรที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๖๐ แตละหมูบ านในเขตเทศบาลเมืองพิชัย
ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง
ประจําป ๒๕๖๐

นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเสนอผลการพิจารณา
ประธานสภาฯ
ตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
ร.อ.ประเสริฐ เพิม่ พูล
สมาชิกสภาฯ

- เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ดวยในวันที่ ๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลเมืองพิชัย จํานวน ๑ ฉบับ คือ การประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัย
สามัญ สมัยทีส่ อง ประจําป ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เห็นวา
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจําป ๒๕๖๐
เปนการถูกตอง จึงมีมติใหนําเสนอตอทีป่ ระชุมสภาเทศบาลเพื่อใหสภาเทศบาลรับรอง

-๓รายงานการประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๓๓ ตอไป
นางอรอนงค ทองอะคราว - คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดเสนอรายงานการประชุมของ
ประธานสภาฯ
คณะกรรมการเรียบรอยแลว จะมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม
หรือไม
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขรายงานการประชุม ขอมติจากทีป่ ระชุม
ประธานสภาฯ
ทานใดใหความเห็นชอบรับรอง รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย
สมัยสามัญ สมัยทีส่ อง ประจําป ๒๕๖๐ ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- เห็นชอบรับรองเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ ๓

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม หมวดเงินอุดหนุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐และขอรับความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ (ทวิ) (กองชาง)

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล

นางกนกอร เครือแกว
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ ขาพเจา นางกนกอร เครือแกว ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนามของ
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนผูเ สนอญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม
หมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐และขอรับความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ (ทวิ)
หลักการ
เพื่อขอใหสภาเทศบาลเมืองพิชัย อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม
หมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอรับความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ (ทวิ)

-๔เหตุผล
ดวยระบบน้ําที่ใชในอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองพิชัยปจจุบันเปนระบบน้ําบาดาล ซึ่งใชมา
เปนระยะเวลานานประกอบกับ ระดับน้ําใตดินในปจจุบันมีไมเพียงพอกับปริมาณน้ําที่ใชจริง น้ําที่นํามาใชไมมี
คุณภาพ มีสิ่งปนเปอน อาทิเชน สนิมเหล็ก ตะกรัน สงผลใหระบบทอน้ําชํารุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพ ปมน้ํา
ทํางานหนัก ชํารุดบอย และอุปกรณหองน้ําเสือ่ มสภาพ ตองทําการซอมแซมเปนประจํา เทศบาลเมืองพิชัย ไดหา
แนวทางแกไขปญหาโดยขอขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหเทศบาลฯ มีน้ําใชที่สะอาดไดมาตรฐาน และ
เพียงพอสําหรับใชในอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข ซึง่ กองชางไดประสานทางการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปางเพื่อประมาณการคาใชจายในการวาง
ทอและติดตั้งมาตรวัดน้ํา
ซึ่งการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง ไดดําเนินการสํารวจและประมาณราคา
คาใชจายในการวางทอและติดตั้งมาตรวัดน้ํา จํานวนเงิน ๘๑,๔๙๔.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสี่รอ ยเกาสิบสี่
บาทถวน) รายละเอียดตามหนังสือการประปาสวนภูมิภาคฯ ที่ มท ๕๕๑๑๐-๒๒/๘๑๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๐ เทศบาลเมืองพิชัย ไมไดตั้งงบประมาณในการดําเนินการดังกลาว เพื่อใหการดําเนินงานและบริหาร
งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารจึงเห็นควรโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม ดังนี้
กองชาง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวด เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนคาขยายเขตและติดตั้งประปา เพือ่ จายเปนคาขยายเขตและติดตั้งประปาของ
สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัยโดยการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง จํานวน ๘๑,๔๙๔.- บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ ๒
โดยขอโอนลด จาก
(๑) กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หมวด คาใชสอย
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน ๘๑,๔๙๔.- บาท
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนกิจกรรมการประกวดตาง ๆ รางวัลการประกวดกิจกรรมตาง ๆ คาจางดนตรี คาจาง
การแสดง คาตอบแทนวงดุริยางคคาจัดทําปายประชาสัมพันธอาหาร เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ ฯลฯ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๗๒ ขอ ๖
รวมรายการโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๘๑,๔๙๔.- บาท
และโอนลดงบประมาณ จํานวน ๑ รายการ เปนเงินทัง้ สิ้น ๘๑,๔๙๔.- บาท และขอรับความเห็นชอบการ
จายเงินดังกลาวจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามมาตรา ๖๗ (ทวิ)
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น และตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๖๗ (ทวิ) การจายเงินอุดหนุน และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว

-๕ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพื่อพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเสนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอขอบคุณ ทานรองฯ กนกอร เครือแกว รองนายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ
ที่ไดเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม หมวดเงินอุดหนุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐และขอรับความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ (ทวิ)
มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ วา
ประธานสภาฯ
เห็นชอบใหโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม หมวดเงินอุดหนุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเห็นชอบการจายเงินงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ (ทวิ) และพิจารณาให
ดําเนินการเสนอขออนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดลําปาง ตอไป ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๕ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ หมวด คาครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองชาง)

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล

นางกนกวรรณ สมานวงศ
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ ขาพเจา นางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนาม
ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนผูเสนอญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ หมวด คาครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

-๖หลักการ
เพื่อขอใหสภาเทศบาลเมืองพิชัย อนุมัติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ หมวด คาครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่สภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดใหความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไวเพื่อเปนคาใชจายตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวนั้น กองชาง ไดตั้งงบประมาณ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรไวแลว แตเนื่องจากกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อใหการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
เทศบาลเมื อ งพิ ชัย เปนไปตามหลั ก เกณฑ ดัง กล าว และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ วเตอรของ
กระทรวงมหาดไทย จึ งควรใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ คอมพิ วเตอร และโอนเงิ น
งบประมาณรายจาย ดังนี้
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตามเทศบัญญัตเิ ดิม
๑. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา
๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาทเปนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๐๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด
ไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๒
๒. เครื่องพิมพเลเซอร
จํานวน ๕๓,๐๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาขนาด A๓จํานวน
๑ เครื่อง ๆ ละ ๕๓,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา ๓๕ หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A๓ ไมนอยกวา ๑๘ หนาตอนาที (ppm)

-๗- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๒๕๖ MB
- มีชองเชื่อมตอ Interface แบบParallel หรือUSB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- สามารถใชไดกับ A๓ , A๔ , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกัน
ไมนอยกวา ๒๕๐ แผน
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๔ (กองชาง)
๓. เครื่องสํารองไฟ
จํานวน ๕,๘๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด ๑ KVA จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๕,๘๐๐
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๑ KVA (๖๓๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๓
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เปน
๑. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา
๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครือ่ งละ ๑๖,๐๐๐ บาทเปนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด
ไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๒
๒. เครื่องพิมพเลเซอร
จํานวน ๕๓,๐๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาขนาด A ๓จํานวน
๑ เครื่อง ๆ ละ ๕๓,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา ๓๕ หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A๓ ไมนอยกวา ๑๘ หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๒๕๖ MB

-๘- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑
ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- สามารถใชไดกับ A๓ , A๔ , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกัน
ไมนอยกวา ๒๕๐ แผน
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๓
๓. เครื่องสํารองไฟ
จํานวน ๕,๘๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด ๑ KVA จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๕,๘๐๐
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๑ KVA (๖๐๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๓
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ ดินและสิ่งกอ สราง ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเสนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอขอบคุณ ทานรองฯ กนกวรรณ สมานวงศ รองนายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ
ที่ไดเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ หมวด คาครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม
ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

-๙นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ วา
ประธานสภาฯ
เห็นชอบใหอนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ หมวด คาครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๕ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สํานักปลัดเทศบาล)

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล

นางกนกวรรณ สมานวงศ
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ ขาพเจา นางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนาม
ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนผูเสนอญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักการ
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุผล
ตามที่สภาเทศบาลเมือ งพิชัย ไดใหความเห็ นชอบเทศบั ญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไวเพื่อเปนคาใชจายตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ
ที่ ก ระทรวงมหาดไทยกํ าหนดไวนั้ น สํ านัก ปลั ดเทศบาล ได ตั้ง งบประมาณ ในแผนงานบริ ห ารงานทั่ วไป
งานบริ ห ารทั่ ว ไป หมวดครุ ภั ณ ฑ ประเภทครุ ภั ณ ฑ ค อมพิ ว เตอร ไ ว แ ล ว แต เ นื่ อ งจากกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้ นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อใหการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
เทศบาลเมื อ งพิ ชัย เปนไปตามหลั ก เกณฑ ดัง กล าว และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ วเตอรของ
กระทรวงมหาดไทย จึงควรใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑคอมพิวเตอร ดังนี้
(๑) ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ขอความเดิม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
๑. คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว)
จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐.-บาท เปนเงิน ๓๒,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย

-๑๐-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือ ชนิด Solid
State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๐๐ GB จํานวน ๑ หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base–T หรือดีกวาจํานวน
ไมนอยกวา ๑ ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว
จํานวน ๑ หนวย
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
(สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๐๙ ขอ ๕
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเปน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร ๑. คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)
จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐.-บาท เปนเงิน ๓๒,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base–T หรือดีกวาจํานวน
ไมนอยกวา ๑ ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว
จํานวน ๑ หนวย
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
(สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๐๙ ขอ ๕
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขอ ๒๙ การแก ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แ จงงบประมาณรายจ ายในหมวดครุ ภัณ ฑ ที่ ดินและ
สิ่งปลูกสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น
จึงขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเสนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

-๑๑นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอขอบคุณ ทานรองฯ กนกวรรณ สมานวงศ รองนายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ
ที่ไดเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปราย
หรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ วา
ประธานสภาฯ
เห็นชอบใหอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๕ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๖

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองคลัง)

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล

นางกนกวรรณ สมานวงศ
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
รองนายกเทศมนตรีฯ ขาพเจา นางกนกวรรณ สมานวงศ ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนาม
ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนผูเสนอญัตติ ดังนี้
ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักการ
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุผล
ตามที่สภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดใหความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไวเพื่อเปนคาใชจายตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวนั้น กองคลัง ไดตั้งงบประมาณ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิ วเตอรไวแลว แตเนื่องจากกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อใหการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของเทศบาลเมืองพิชัย เปนไปตาม
หลักเกณฑดังกลาว และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย จึงควรใหมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑคอมพิวเตอร และโอนเงินงบประมาณรายจาย ดังนี้

-๑๒(๑) ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ขอความเดิม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(๑) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอขนาดไมนอยกวา
๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกน
เสมือน(๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไมนอ ยกวา ๒.๗ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอย
กวา ๖ MB
- มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
๑) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา ๑ GB หรือ
๒) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา ๑ GB หรือ
๓) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑ GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
๑ TB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด
ไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) (กองคลัง) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๕
(๒) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว)
ราคา ๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว)
จํานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย

-๑๓- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drisk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
๑ TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๐๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) ชนิด ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม
นอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) (กอง
คลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๔
(๓) เครื่องสแกนเนอร
จํานวน
๖,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ ๓,๑๐๐ บาท เปนเงิน ๖,๒๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา ๔,๘๐๐x๔,๘๐๐ dpi
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A๔
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา
๑ ชอง
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
(กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๘
(๔) เครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน ๑๒,๘๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ราคา ๓,๒๐๐ บาท เปนเงิน
๑๒,๘๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) (กองคลัง) ปรากฎในแผนพัฒนา
เทศบาลสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๑๑๖ ขอ ๗
(๕) จอภาพแบบ LCD หรือ LED
จํานวน ๓,๓๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง
ราคาเครื่องละ ๓,๓๐๐ บาท เปนเงิน ๓,๓๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอ ยกวา ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel
- มี Refresh Rate ไมนอยกวา ๖๐ Hz
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) (กองคลัง) ปรากฎในแผนพัฒนา
เทศบาลสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๑๑๖ ขอ ๖

-๑๔ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเปน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(๑) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)
จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาด ไม
นอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) จํานวน ๑ หนวย โดย
มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
๑) ในกรณีที่มหี นวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๒ MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๘ GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก
(Graphics
Processing Unit) ไมนอยกวา ๘ แกน หรือ
๒) ในกรณีที่มหี นวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๖ MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๒.๗ GHz
- มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
๑) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา ๑ GB หรือ
๒) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑ GB หรือ
๓) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑ GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
๑ TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมี
ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๖๐) (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๕
(๒) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)
ราคา ๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)
จํานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย

-๑๕- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด
ไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๐) (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๔
(๓) เครื่องสแกนเนอร
จํานวน
๖,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ ๓,๑๐๐ บาท เปนเงิน ๖,๒๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา ๔,๘๐๐x๔,๘๐๐ dpi
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A๔
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา
๑ ชอง
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๐) (กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๘
(๔) เครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน ๑๑,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ราคา ๒,๘๐๐ บาท เปนเงิน
๑๑,๒๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๐) (กองคลัง) ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๑๑๖ ขอ ๗
(๕) จอภาพแบบ LCD หรือ LED จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง
ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอ ยกวา ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel
- มี Refresh Rate ไมนอยกวา ๖๐ Hz
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๖๐) (กองคลัง) ปรากฎในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๑๑๖ ขอ ๖

-๑๖(๒) โอนเงินงบประมาณรายจาย
โอนเพิ่ม
๑. แผนงานบริ ห ารงานทั่ วไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวดค าตอบแทนใช ส อยและวัส ดุ
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว ๓๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม จํานวน ๑,๙๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑,๙๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม จํานวน ๑,๙๐๐ บาท
โอนลด
๑. แผนงานบริ ห ารงานทั่ วไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวดครุ ภัณ ฑ ประเภทครุ ภัณฑ คอมพิ วเตอร (เครื่ อ งสํ ารองไฟฟ า) ตั้ ง ไว ๑๒,๘๐๐ บาท โอนลด จํ า นวน ๑,๖๐๐ บาท คงเหลื อ
๑๑,๒๐๐ บาท
๒. แผนงานบริ ห ารงานทั่ วไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวดครุ ภัณ ฑ ประเภทครุ ภัณฑ คอมพิวเตอร (จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) ตั้งไว ๓,๓๐๐ บาท โอนลด จํานวน
๓๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๐๐๐ บาท
รวมโอนลด จํานวน ๑,๙๐๐ บาท
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ ดินและสิ่งกอ สราง ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งปลูก
สราง ที่ทํ าใหลั กษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อเปลี่ ยนแปลงสถานที่ กอ สร าง ใหเป นอํ านาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น
จึงขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเสนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย
นางอรอนงค ทองอะคราว
- ขอขอบคุณ ทานรองฯ กนกวรรณ สมานวงศ รองนายกเทศมนตรีฯ
ประธานสภาฯ
ที่ไดเสนอ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีสมาชิกสภาฯทานใดจะอภิปรายหรือไม ขอเรียนเชิญ
สมาชิกสภาฯ

- ไมมี

นางอรอนงค ทองอะคราว - หากไมมีสมาชิกฯ ทานใด จะอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลฯ วา
ประธานสภาฯ
เห็นชอบใหอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอไดโปรดยกมือ
มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท (จํานวน ๑๕ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

-๑๗ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

นางอรอนงค ทองอะคราว
- มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด จะเสนอเรื่องอื่นใด อีกหรือไม
ประธานสภาฯ
- เมื่อไมมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทานใด เสนอเรือ่ งอื่นอีก ในการประชุมสภาครั้งนี้
ดิฉัน ขอปดการประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒
ประจําป ๒๕๖๐ ณ บัดนี้ และขอขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจาหนาที่
ทุกทานทีเ่ ขารวมประชุมสภาในวันนี้
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวลัดดาวัลย ปนทะโชติ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายชัยวัฒน นันตะกูล)
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองพิชัย

ลงชื่อ……………….......……….....……
ลงชื่อ ร.อ.………………………......
ลงชื่อ……………….......…………...
(นางศศิวรรณ ซื่อตระกูล)
(ประเสริฐ เพิ่มพูล)
(นายสมนึก ตันชุม)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางอรอนงค ทองอะคราว)
ประธานสภาเทศบาลเมืองพิชัย

ระเบียบวาระที่ ๓

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ
.............................
รองนายกเทศมนตรีฯ

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม หมวดเงินอุดหนุน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐และขอรับความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ (ทวิ) (กองชาง)
- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ขาพเจา ........................................... ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนาม
ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนผูเสนอญัตติ ดังนี้

ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม
หมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐และขอรับความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ (ทวิ)
หลักการ
เพื่อขอใหสภาเทศบาลเมืองพิชัย อนุมัติโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม
หมวดเงินอุดหนุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอรับความเห็นชอบการจายเงินงบประมาณ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๖๗ (ทวิ)
เหตุผล
ดวยระบบน้ําที่ใชในอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองพิชัยปจจุบันเปนระบบน้ําบาดาล ซึ่งใชมา
เปนระยะเวลานานประกอบกับ ระดับน้ําใตดินในปจจุบันมีไมเพียงพอกับปริมาณน้ําที่ใชจริง น้ําที่นํามาใชไมมี
คุณภาพ มีสิ่งปนเปอน อาทิเชน สนิมเหล็ก ตะกรัน สงผลใหระบบทอน้ําชํารุดเสียหาย เสื่อมคุณภาพ ปมน้ํา
ทํางานหนัก ชํารุดบอย และอุปกรณหองน้ําเสือ่ มสภาพ ตองทําการซอมแซมเปนประจํา เทศบาลเมืองพิชัย ไดหา
แนวทางแกไขปญหาโดยขอขยายเขตประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหเทศบาลฯ มีน้ําใชที่สะอาดไดมาตรฐาน และ
เพียงพอสําหรับใชในอาคารสํานักงานเทศบาล อาคารปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุข ซึง่ กองชางไดประสานทางการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปางเพื่อประมาณการคาใชจายในการวาง
ทอและติดตั้งมาตรวัดน้ํา
ซึ่งการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง ไดดําเนินการสํารวจและประมาณราคา
คาใชจายในการวางทอและติดตั้งมาตรวัดน้ํา จํานวนเงิน ๘๑,๔๙๔.- บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันสี่รอ ยเกาสิบสี่
บาทถวน) รายละเอียดตามหนังสือการประปาสวนภูมิภาคฯ ที่ มท ๕๕๑๑๐-๒๒/๘๑๑ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๐ เทศบาลเมืองพิชัย ไมไดตั้งงบประมาณในการดําเนินการดังกลาว เพื่อใหการดําเนินงานและบริหาร
งบประมาณบรรลุวัตถุประสงค ผูบริหารจึงเห็นควรโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม ดังนี้
กองชาง
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน หมวด เงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนกิจการทีเ่ ปนสาธารณประโยชน
เงินอุดหนุนคาขยายเขตและติดตั้งประปา เพือ่ จายเปนคาขยายเขตและติดตั้งประปาของ
สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัยโดยการประปาสวนภูมิภาคสาขาลําปาง จํานวน ๘๑,๔๙๔.- บาท
ปรากฏตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) เพิ่มเติม ครัง้ ที่ ๒

โดยขอโอนลด จาก
(๑) กองการศึกษา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หมวด คาใชสอย
- โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
จํานวน ๘๑,๔๙๔.- บาท
เพื่อจายเปนคาสนับสนุนกิจกรรมการประกวดตาง ๆ รางวัลการประกวดกิจกรรมตาง ๆ คาจางดนตรี คาจาง
การแสดง คาตอบแทนวงดุริยางคคาจัดทําปายประชาสัมพันธอาหาร เครื่องดื่ม และคาใชจายอื่น ๆ
ที่
เกี่ยวของ ฯลฯ (กองการศึกษา) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๗๒ ขอ ๖
รวมรายการโอนงบประมาณตั้งจายรายการใหม จํานวน ๑ รายการ เปนเงิน ๘๑,๔๙๔.- บาท
และโอนลดงบประมาณ จํานวน ๑ รายการ เปนเงินทัง้ สิ้น ๘๑,๔๙๔.- บาท และขอรับความเห็นชอบการ
จายเงินดังกลาวจากสภาเทศบาลเมืองพิชัย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ตามมาตรา ๖๗ (ทวิ)
ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น และตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒) มาตรา ๖๗ (ทวิ) การจายเงินอุดหนุน และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทําไดเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว
ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัยเพื่อพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเสนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ระเบียบวาระที่ ๔

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ หมวด คาครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองชาง)

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ
...................................
รองนายกเทศมนตรีฯ

- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ขาพเจา .................................. ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนามของ
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนผูเ สนอญัตติ ดังนี้

ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ หมวด คาครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักการ
เพื่อขอใหสภาเทศบาลเมืองพิชัย อนุมัติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ หมวด คาครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่สภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดใหความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไวเพื่อเปนคาใชจายตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือ
สั่งการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวนั้น กองชาง ไดตั้งงบประมาณ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรไวแลว แตเนื่องจากกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อใหการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
เทศบาลเมื อ งพิ ชัย เปนไปตามหลั ก เกณฑ ดัง กล าว และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ วเตอรของ
กระทรวงมหาดไทย จึ งควรใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑ คอมพิ วเตอร และโอนเงิ น
งบประมาณรายจาย ดังนี้
กองชาง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
หมวด คาครุภัณฑ
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
ตามเทศบัญญัตเิ ดิม
๑. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา
๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาทเปนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๐๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด
ไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๒
๒. เครื่องพิมพเลเซอร
จํานวน ๕๓,๐๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาขนาด A๓จํานวน
๑ เครื่อง ๆ ละ ๕๓,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา ๓๕ หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A๓ ไมนอยกวา ๑๘ หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๒๕๖ MB
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- สามารถใชไดกับ A๓ , A๔ , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกัน
ไมนอยกวา ๒๕๐ แผน
ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๔ (กองชาง)
๓. เครื่องสํารองไฟ
จํานวน ๕,๘๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด ๑ KVA จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๕,๘๐๐
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๑ KVA (๖๓๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๓
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง เปน
๑. เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน
จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา
๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครือ่ งละ ๑๖,๐๐๐ บาทเปนเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core)
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง

- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด
ไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๒
๒. เครื่องพิมพเลเซอร
จํานวน ๕๓,๐๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา สําหรับกระดาขนาด A ๓จํานวน
๑ เครื่อง ๆ ละ ๕๓,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีความละเอียดในการพิมพไมนอยกวา ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A๔ ไมนอยกวา ๓๕ หนาตอนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพรางสําหรับกระดาษ A๓ ไมนอยกวา ๑๘ หนาตอนาที (ppm)
- มีหนวยความจํา (Memory) ขนาดไมนอยกวา ๒๕๖ MB
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกวา
จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- สามารถใชไดกับ A๓ , A๔ , Letter , Legal และ Custom โดยมีถาดใสกระดาษไดรวมกัน
ไมนอยกวา ๒๕๐ แผน
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๓
๓. เครื่องสํารองไฟ
จํานวน ๕,๘๐๐ บาท
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟขนาด ๑ KVA จํานวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๕,๘๐๐
บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๑ KVA (๖๐๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐)
(กองชาง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) หนา ๑๑๒ ขอ ๓
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ ดินและสิ่งกอ สราง ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
จึงขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเสนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ระเบียบวาระที่ ๕

นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ
.........................
รองนายกเทศมนตรีฯ

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (สํานักปลัดเทศบาล)
- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ขาพเจา ................................. ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนามของ
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนผูเ สนอญัตติ ดังนี้

ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักการ
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุผล
ตามที่สภาเทศบาลเมือ งพิชัย ไดใหความเห็ นชอบเทศบั ญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไวเพื่อเปนคาใชจายตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการ ที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวนั้น สํานักปลัดเทศบาล ไดตั้งงบประมาณ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน
บริ ห ารทั่ วไป หมวดครุ ภัณฑ ประเภทครุ ภัณฑ คอมพิ วเตอร ไวแล ว แตเ นื่อ งจากกระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม ไดประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อใหการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของ
เทศบาลเมื อ งพิ ชัย เปนไปตามหลั ก เกณฑ ดัง กล าว และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิ วเตอรของ
กระทรวงมหาดไทย จึงควรใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑคอมพิวเตอร ดังนี้
(๑) ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ขอความเดิม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว)
จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐.-บาท เปนเงิน ๓๒,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล(Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือ ชนิด Solid
State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๐๐ GB จํานวน ๑ หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base–T หรือดีกวาจํานวน
ไมนอยกวา ๑ ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว

จํานวน ๑ หนวย
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
(สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๐๙ ขอ ๕
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเปน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)
จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐.-บาท เปนเงิน ๓๒,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
-มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพื้นฐาน
ไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
-มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
-มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑ TB หรือชนิด Solid
State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
-มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
-มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base–T หรือดีกวาจํานวน
ไมนอยกวา ๑ ชอง
-มีแปนพิมพและเมาส
-มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว
จํานวน ๑ หนวย
(ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
(สํานักปลัดเทศบาล) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๐๙ ขอ ๕
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขอ ๒๙ การแก ไขเปลี่ ยนแปลงคําชี้แ จงงบประมาณรายจ ายในหมวดครุ ภัณ ฑ ที่ ดินและ
สิ่งปลูกสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น
จึงขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเสนอ
(นายบุญสง สมพงษ)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

ระเบียบวาระที่ ๖
นางอรอนงค ทองอะคราว
ประธานสภาฯ
..........................
รองนายกเทศมนตรีฯ

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (กองคลัง)
- ขอเชิญคณะผูบริหารเสนอญัตติ ตอที่ประชุมสภาเทศบาล
- กราบเรียนทานประธานสภาเทศบาลฯ และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ
ขาพเจา ......................................... ตําแหนง รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ในนาม
ของนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เปนผูเสนอญัตติ ดังนี้

ญัตติ
เรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
หลักการ
ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงและโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เหตุผล
ตามที่สภาเทศบาลเมืองพิชัย ไดใหความเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไวเพื่อเปนคาใชจายตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือหนังสือสั่งการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดไวนั้น กองคลัง ไดตั้งงบประมาณ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง
หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิ วเตอรไวแลว แตเนื่องจากกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได
ประกาศเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อใหการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของเทศบาลเมืองพิชัย เปนไปตาม
หลักเกณฑดังกลาว และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอรของกระทรวงมหาดไทย จึงควรใหมีการ
แกไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของครุภัณฑคอมพิวเตอร และโอนเงินงบประมาณรายจาย ดังนี้
(๑) ขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
ขอความเดิม
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(๑) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ * (จอขนาดไมนอยกวา
๑๘.๕ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) หรือ ๘ แกน
เสมือน(๘ Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพืน้ ฐานไมนอ ยกวา ๒.๗ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาด ไม
นอยกวา ๖ MB
- มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
๑) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา ๑ GB หรือ
๒) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไมนอยกวา ๑ GB หรือ

๓) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ
Onboard Graphics ที่มี ความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑ GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑
TB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกวา จํานวน ไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด
ไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) (กองคลัง) ปรากฏ
ในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๕
(๒) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว)
ราคา ๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว)
จํานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drisk) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑
TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๐๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) ชนิด ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม
นอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) (กอง
คลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๔
(๓) เครื่องสแกนเนอร
จํานวน
๖,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ ๓,๑๐๐ บาท เปนเงิน ๖,๒๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา ๔,๘๐๐x๔,๘๐๐ dpi
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A๔
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙)
(กองคลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๘
(๔) เครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน ๑๒,๘๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ราคา ๓,๒๐๐ บาท เปนเงิน
๑๒,๘๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) (กองคลัง) ปรากฎในแผนพัฒนา
เทศบาลสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๑๑๖ ขอ ๗
(๕) จอภาพแบบ LCD หรือ LED
จํานวน ๓,๓๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง
ราคาเครื่องละ ๓,๓๐๐ บาท เปนเงิน ๓,๓๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมนอยกวา ๑๘.๕ นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอ ยกวา ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel
- มี Refresh Rate ไมนอยกวา ๖๐ Hz
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) (กองคลัง) ปรากฎในแผนพัฒนา
เทศบาลสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๑๑๖ ขอ ๖
ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณเปน
ครุภัณฑคอมพิวเตอร
(๑) เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ *(จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)
จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาด ไม
นอยกวา ๑๙ นิ้ว) จํานวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๒๒,๐๐๐.-บาท โดยมี
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๔ แกนหลัก (๔ core) จํานวน ๑ หนวย โดย
มีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
๑) ในกรณีที่มหี นวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๒ MB โดยมี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๘ GHz และมีหนวยประมวลผลดานกราฟก
(Graphics
Processing Unit) ไมนอยกวา ๘ แกน หรือ
๒) ในกรณีที่มหี นวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา ๖ MB
ตองมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๒.๗ GHz
- มีหนวยประมวลผลเพือ่ แสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้
๑) เปนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักทีม่ ีหนวยความจําขนาด
ไมนอยกวา ๑ GB หรือ

๒) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑ GB หรือ
๓) มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา ๑ GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา ๑
TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกวาจํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด ไม
นอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(๒) เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)
ราคา ๔๘,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานสํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว)
จํานวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ราคา ๑๖,๐๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
ดังนี้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไมนอยกวา ๓.๓ GHz หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา ๔ GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๒๐ GB จํานวน ๑ หนวย
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน ๑ หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
- มีแปนพิมพและเมาส
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด
ไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ หนวย
(๓) เครื่องสแกนเนอร
จํานวน
๖,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จํานวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ ๓,๑๐๐ บาท เปนเงิน ๖,๒๐๐.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไมนอยกวา ๔,๘๐๐x๔,๘๐๐ dpi
- สามารถสแกนเอกสารไดไมนอยกวากระดาษขนาด A๔
- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา ๑ ชอง
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙) (กอง
คลัง) ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) หนา ๑๑๖ ขอ ๘

(๔) เครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน ๑๑,๒๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ราคา ๒,๘๐๐ บาท เปนเงิน
๑๑,๒๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกาลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา ๑๕ นาที
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) (กองคลัง) ปรากฎในแผนพัฒนา
เทศบาลสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๑๑๖ ขอ ๗
(๕) จอภาพแบบ LCD หรือ LED
จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาจอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง
ราคาเครื่องละ ๓,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน
- มีขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไมนอ ยกวา ๑,๓๖๖x๗๖๘ Pixel
- มี Refresh Rate ไมนอยกวา ๖๐ Hz
- มี Contrast Ratio ไมนอยกวา ๖๐๐ : ๑
(ตามราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร) (กองคลัง) ปรากฎในแผนพัฒนา
เทศบาลสามป (๒๕๕๙-๒๕๖๑) หนา ๑๑๖ ขอ ๖
(๒) โอนเงินงบประมาณรายจาย
โอนเพิ่ม
๑. แผนงานบริ ห ารงานทั่ วไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวดค าตอบแทนใช ส อยและวัส ดุ
ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร ตั้งไว ๓๕,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม จํานวน ๑,๙๐๐ บาท รวมเปนเงิน ๑,๙๐๐ บาท
รวมโอนเพิ่ม จํานวน ๑,๙๐๐ บาท
โอนลด
๑. แผนงานบริ ห ารงานทั่ วไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวดครุ ภัณ ฑ ประเภทครุ ภัณฑ คอมพิ วเตอร (เครื่ อ งสํ ารองไฟฟ า) ตั้ ง ไว ๑๒,๘๐๐ บาท โอนลด จํ า นวน ๑,๖๐๐ บาท คงเหลื อ
๑๑,๒๐๐ บาท
๒. แผนงานบริ ห ารงานทั่ วไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวดครุ ภัณ ฑ ประเภทครุ ภัณฑ คอมพิวเตอร (จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา ๑๙ นิ้ว) ตั้งไว ๓,๓๐๐ บาท โอนลด จํานวน
๓๐๐ บาท คงเหลือ ๓,๐๐๐ บาท
รวมโอนลด จํานวน ๑,๙๐๐ บาท
ทั้งนี้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ ดินและสิ่งกอ สราง ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น
ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑที่ดินและ- สิ่ง
ปลูกสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น จึงขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) บุญสง สมพงษ ผูเสนอ
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

