รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
*****************************************

ผู้มาประชุม
๑. นายเจริญ
๒. นางรัตติกาล
๓. นายชุมพร

หงษ์ประสิทธิ์
ศรีอุทธา
แสงเป๊ก

๔. นายประพันธ์
๕. นายอินปั๋น
๖. นายณรงค์
๗. นางนงลักษณ์
๘. นายสมบูรณ์

การินทร์บุตร
มะโนน้อม
ปัญญากุล
ทานันท์
ดวงฤทธิ์

ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
และเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพนม
2. นายสัญญา

เดชะวงศ์
แสนศรี

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ร.ท.จรัล

โฆรีลา

ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3
(แทน) ผู้กากับสถานีตารวจภูธรแม่อาย
อาสาทหารพรานกองบังคับการควบคุมทหารพราน
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
(แทน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตาบลแม่อาย
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย
ผู้อานวยการกองช่าง
รักษาการหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ

๒. พ.ต.ต.ธีระพงษ์
๓. อส.ทพ.กระต่าย
๔. นายสุเมธี
๕. นายพิรุณ
๖. นายส่งสุข
๗. นายอานันต์
๘. นายใจคา
๙. นายยุทธนา
๑๐. นายอานันต์
๑๑. นายวัชระ
๑๒. นายกิตติพงษ์
๑๓. นายชัยทัพพ์
๑๔. นางสาววิสุลัดดา
๑๕. นางสาวศลิษา
๑๖. นายประมวล
เริ่มประชุมเวลา 09.20 น.

เลาห์รอตพันย์
โห้วงศ์
สืบสาย
ธงชัยสุวรรณ
มูลเมือง
ศรียาหล้า
ตุมมาแก้ว
ปัญญาสุภาตระกูล
กิติวงศ์
เสริฐสมใจ
คัชมาตย์
วงศ์ไกรวาล
ทรายคา
พรมเมือง
เสนสุข

ลาประชุม
ลาประชุม
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นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจานวน 8 ท่าน
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง สาหรับวาระนี้ไม่มีเรือ่ งจะแจ้งให้ทราบ
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี
พ.ศ. 2561 สมัยแรก เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภา ทุกท่านตรวจสอบ
ล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ หากไม่มีการแก้ไขขอเชิญทุกท่านลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ อาย สมั ยสามัญ ประจาปี พ.ศ.
2561 สมัยที่สอง ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน – เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อายสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อายสี่ ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา
48 ทศ วรรค 5 ให้นายกเทศมนตรีจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจาทุกปีและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 14 กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบล แม่ อาย
(พ.ศ. 2561 - 2564) ในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้สภาเทศบาล
ตาบลแม่อายทราบ ดังนี้

3

โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เฉพาะโครงการ
ในปี พ.ศ. 2561 ไปจัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 94
โครงการ และได้ดาเนินการทั้งสิ้นจานวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.40 ของโครงการทั้งหมด รวมเป็น
งบประมาณจานวน 11,857,056.25 บาท โดยมีรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน จานวน 12 โครงการ งบประมาณ 1,245,300
บาท
2. การพั ฒนาเศรษฐกิจ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน และเทศ
พาณิชย์ จานวน - โครงการ งบประมาณ – บาท
3. การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน - โครงการ
งบประมาณ – บาท
4. การอนุรัก ษ์ ฟื้นฟู และสืบ สานศิล ปวัฒ นธรรม จารีตประเพณีและภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่น
จานวน 1 โครงการ งบประมาณ 18,638.- บาท
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จานวน 7 โครงการ งบประมาณ 10,230,284.บาท
6. การจัดระเบียบชุมชน สัง คมและการรัก ษาความสงบเรียบร้อย จ านวน 2 โครงการ
งบประมาณ 362,834.25 บาท
7. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จานวน - โครงการ งบประมาณ - บาท
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาล ญัตตินี้เป็นการรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ให้สภาเทศบาลตาบลแม่อายทราบ
จึงไม่มีการลงมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอย่างไรขอเชิญ
มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อายสี่ ปี
(พ.ศ. 2561 – 2564)
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อ
สภาเทศบาล ขออนุมัตขิ ออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ดังนี้
๑. ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญประจาปี พ.ศ.2560 สมัยที่
3 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2560 และ กั นเงินงบประมาณรายจ่าย ฯ หน่ วยงานกองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จานวน
5 ตัว พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 5 จุด งบประมาณจานวน 110,000.- บาท
2. ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
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ข้าพเจ้า จึงขออนุมั ติจ ากสภาพิจ ารณาให้ความเห็นชอบในแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) ตามรายละเอียดดังนี้
คาชี้แจงงบประมาณเดิม
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดตั้งงบประมาณไว้ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องโทรทั ศน์วงจรปิดชนิดเครือ ข่าย จ านวน 5 ตัว พร้อมติดตั้ง กล้องโทรทั ศน์ว งจรปิด จ านวน 5 จุด
งบประมาณตั้งไว้จานวน 110,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร
(Outdoor Fixed Network Camera) จานวน 5 ตัว พร้อมติดตั้ง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 5 จุด
คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
1. มี ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่ น้อยกว่า 1,280 x 720 pixel หรือไม่น้อยกว่า
921,600 pixel
2. มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
3. ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สาหรับการ
บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
4. มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.35 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า0.07 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
5. มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
6. สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
7. สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
8. สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
9. ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
10. สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
11. สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
12. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีก ว่า และ สามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over
Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
13. มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card
หรือ Mini SD Card
14. ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสาหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่
ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า
15. ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
16. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดประจาปีพ.ศ. 2559 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้สาหรับการตรวจสอบความ
เรียบร้อยภายนอกอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแม่อาย และ ความปลอดภัยของคอกพักสัตว์ (สุกร)
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ขอแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณใหม่ดังนี้
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผกู พัน)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุ น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 5 จุด งบประมาณ
ตั้งไว้จานวน 110,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
1. กล้ องโทรทัศน์วงจรปิ ดชนิดเครือ ข่า ย แบบมุมมองคงที่ สาหรั บ ติดตั้ง ภายในอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สาหรับการ
บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.25 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มี ความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ
Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรื อ Application Programming
Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV) ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
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โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
จึง ขอมติจ ากสภาพิ จ ารณาให้ ความเห็ นชอบในแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินขี้ อเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) รายละเอียดดังนี้
คาชี้แจงงบประมาณใหม่ดังนี้
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี พ.ศ. ๒๕60 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ด ชนิ ดเครื อ ข่ า ย พร้ อ มติ ดตั้ ง กล้ อ งโทรทั ศ น์ว งจรปิ ด จ านวน 5 จุ ด งบประมาณตั้ ง ไว้ จ านวน
110,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สาหรับติดตั้งภายในอาคาร
สาหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า
2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สาหรับการ
บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.25 LUX สาหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า 0.05 LUX สาหรับการแสดงภาพขาวดา (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถทางานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
ในช่องเดียวกันได้
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- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย
- มีช่องสาหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจาแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ
Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming
Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์
ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV) ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งเทศบาลตาบลแม่อาย ที่ 192/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตาบลแม่อาย ลงวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการตามคาสั่งดังกล่าวได้หมดวาระลงเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2561
ดัง นั้น เพื่ อ ให้เ ป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒ นา พ.ศ.
2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดทาแผนพัฒนา ข้อง 8(3) ได้กาหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย มาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น
คัดเลือกจานวน 3 คนเป็นกรรมการและมี วาระการดารงตาแหน่ง คราวสองปีและเพื่อเป็นการคัดเลือก
คณะกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลง
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย
ขอเชิญเสนอรายชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย จานวน 3 ท่าน โดยให้สมาชิก
สภาเทศบาล เสนอรายชื่อทีละหนึ่งท่าน และให้มีผู้รับรอง 2 ท่าน ขอเชิญเสนอได้
1. นายประพั นธ์ การินบุตร ขอเสนอนายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ โดยมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ
นายอินปั๋น มะโนน้อม และนายณรงค์ ปัญญากุล
2. นายชุมพร แสงเป๊ก ขอเสนอนางรัตติกาล ศรีอุทธา โดยมี ผู้รับรอง 2 ท่ านคือ
นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ และนายณรงค์ ปัญญากุล
3. นางรัตติกาล ศรีอุท ธา ขอเสนอนายชุมพร แสงเป๊ก โดยมี ผู้รับรอง 2 ท่ านคือ
นายประพันธ์ การินบุตร และนายณรงค์ ปัญญากุล
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มติที่ประชุม

เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย จานวน 3 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้
1. นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
2. นางรัตติกาล ศรีอุทธา สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
3. นายชุมพร แสงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งเทศบาลตาบลแม่ อาย ที่ 193/2559 เรื่องแต่ง ตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ลงวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการตามคาสั่งดังกล่าวได้หมด
วาระลงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28(1) ได้กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน เป็นกรรมการและมีวาระการ
ดารงตาแหน่งคราวสองปีและเพื่อเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างลง
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ขอเชิญเสนอรายชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จานวน 3 ท่าน โดยให้สมาชิกสภาเทศบาล เสนอรายชื่อทีละหนึ่ง
ท่าน และให้มีผู้รับรอง 2 ท่าน ขอเชิญเสนอได้
1. นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ ขอเสนอนายณรงค์ ปัญญากุล โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน คือ
นางนงลักษณ์ ทานันท์ และนายชุมพร แสงเป๊ก
2. นายประพันธ์ การินบุตร ขอเสนอนางนงลักษณ์ ทานันท์ โดยมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ
นายชุมพร แสงเป๊ก และนายณรงค์ ปัญญากุล
3. นายอินปั๋น มะโนน้อม ขอเสนอนายประพันธ์ การินบุตร โดยมีผู้รับรอง 2 ท่านคือ
และนายชุมพร แสงเป๊ก และนายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์
มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย จานวน 3 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้
1. นายณรงค์ ปัญญากุล สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
2. นางนงลักษณ์ ทานันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
3. นายประพันธ์ การินบุตร สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 7

เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดังนี้
ตามที่ สภาเทศบาลตาบลแม่ อาย ได้ อนุมัติใ ห้โอนเงินงบประมาณรายจ่า ยไปตั้งจ่ ายเป็ น
รายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
จานวน 1 คัน ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุ ก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จานวน 1
คัน งบประมาณตั้งไว้ 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยตั้งงบประมาณฯ จัดซื้อตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ มีนาคม 2560 แต่เนื่องจากสานักงบประมาณ ได้มีการ
ปรับปรุงและให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 นั้น
จึง ขออนุมั ติ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ.
2560 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้
คาชี้แจงงบประมาณเดิม
- หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ มีนาคม 2560 งบประมาณ
ตั้งไว้ 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ขอแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณใหม่ ดังนี้
- หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ มกราคม 2561 งบประมาณ
ตั้งไว้ 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายการทีไ่ ด้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจให้
เบิกตัดปีได้ หรือขยายเบิกตัดปี
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจาเป็น
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จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานอนุมัติขอกันเงินต่อสภาท้องถิ่น ได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ตามรายการดังต่อไปนี้
คาชี้แจงงบประมาณเดิม
- หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ มีนาคม 2560 งบประมาณ
ตั้งไว้ 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ขอแก้ไขคาชี้แจงงบประมาณใหม่ ดังนี้
- หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบ
ดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ มกราคม 2561 งบประมาณ
ตั้งไว้ 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 2 เครื่อง

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ค้างจ่าย)
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
ด้วยขณะนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลัก ษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์ใหม่ เมื่ อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จึง ท าให้ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการจัดซื้อเครื่องสารองไฟตามคุณลักษณะเดิมได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ ตาม
รายการดังนี้
คาชี้แจงงบประมาณรายการเดิม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 17,400.- บาท รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องสารองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 11,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท
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คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
2.เครื่องสารองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 5,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 17,400.- บาท รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องสารองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 11,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
2.เครื่อ งส ารองไฟฟ้ า เพื่อจ่ ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน
1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,900.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค้างจ่าย) ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ตามความนั ยข้อ 29 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีง บประมาณขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ ไขเพิ่ม เติม ถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริม าณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้
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มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เครื่องสารองไฟฟ้า จานวน 2 เครื่อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องสารองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 17,400.- บาท รายละเอียดดังนี้
1. เครื่องสารองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 11,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องสารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท
คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559
2.เครื่อ งส ารองไฟฟ้ า เพื่อจ่ายเป็นค่าจั ดซื้อ เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน
1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,900.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 9

เรื่อง ขออนุมัตแิ ก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED จานวน 1 เครื่อง
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ค้างจ่าย)
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
ด้วยขณะนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลัก ษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์ใหม่ เมื่ อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จึง ท าให้ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ตามคุณลักษณะเดิมได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้
ตามรายการดังนี้
คาชี้แจงงบประมาณรายการเดิม
- ด้านบริห ารทั่ วไป แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารงานคลัง งบลงทุ น หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ
ตั้งไว้ 7,900.- บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
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คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่าจานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
- ด้านบริห ารทั่ วไป แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลัง งบลงทุ น หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ
ตั้งไว้ 7,900.- บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค้างจ่าย) ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ตามความนัยข้อ 29 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีง บประมาณขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ ไขเพิ่ม เติม ถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”
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นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED จานวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
- ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED จานวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้
7,900.- บาท (เจ็ดพั นเก้ าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดา ชนิด
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที)
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจา(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่น้อย
กว่า 250 แผ่น
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิ จิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 10

เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล จานวน 1
เครื่อง

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ค้างจ่าย)
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
ด้วยขณะนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลัก ษณะพื้ นฐานครุภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์ใหม่ เมื่ อวั นที่ 23 พฤษภาคม 2561 จึง ท าให้ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามคุณลักษณะเดิมได้ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคา
ชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้
ตามรายการดังนี้
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คาชี้แจงงบประมาณรายการเดิม
- ด้านบริห ารทั่ วไป แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารงานคลัง งบลงทุ น หมวดค่ า
ครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์ คอมพิ ว เตอร์ เครื่ องคอมพิว เตอร์ ส าหรั บ งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่ อ ง
งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน
(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จานวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาด ไม่น้อยกว่า
8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า
1 GB หรือ
2) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ ภ ายในหน่ ว ยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี ขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
- ด้านบริห ารทั่ วไป แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารงานคลัง งบลงทุ น หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง
งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาด ไม่น้อยกว่า
2 GB หรือ
2) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ ภ ายในหน่ ว ยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด ไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค้างจ่าย) ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ตามความนัยข้อ 29 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีง บประมาณขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ ไขเพิ่ม เติม ถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่งกาหนดไว้ดังนี้ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล จานวน 1 เครื่อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
- ด้านบริห ารทั่ วไป แผนงานบริห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารงานคลัง งบลงทุ น หมวดค่ า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ งานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง
งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก(4 core) จานวน 1 หน่วย
มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz
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- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาด ไม่น้อยกว่า
2 GB หรือ
2) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ ภ ายในหน่ ว ยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จานวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด ไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ค อมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 11

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามที่ เทศบาลตาบลแม่อาย จึงขออนุมั ติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ
พ.ศ.2560 ในครามประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2560 สมัยสามัญ สมัยที่สาม
ครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 2 สิง หาคม 2560 ตามรายการดังนี้ แผนงานการศึก ษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 88,000 บาท ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม มีประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันที่
23 พฤษภาคม 2561 เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ จึงทาให้กองการศึกษาไม่สามารถดาเนินการจั ดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ เนื่องจากคุณลักษณะพื้นฐานเปลี่ยนไป ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายละเอียด ดังต่อไปนี้
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1. คาชี้แจงงบประมาณเดิม
- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย
โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมี หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อย
กว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ง อยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มี ห น่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ ง อยู่ บ นแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่ มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000
Base-T หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ร าคากลางและคุณลัก ษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
1. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ
2) มี ห น่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่ มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักใน
การแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1
TB หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 31 “การโอน การเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี”
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2558 ข้อ 59 วรรคสอง “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงือ่ นไขในวรรค
หนึ่ ง ให้ขออนุมั ติขยายเวลาเบิก จ่ายได้ไม่ เ กินอีก หนึ่งปีต่อสภาท้ องถิ่น หรือกรณีมี ความจ าเป็นต้องแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทาให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมั ติ ให้ แก้ ไขเปลี่ ยนแปลงคาชี้ แจงประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 จัดซื้ อ
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน
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- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า
2 GB หรือ
2) มีห น่ว ยประมวลผลเพื่อ แสดงภาพติ ด ตั้ งอยู่ ภ ายในหน่ ว ยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 12

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 8 เครื่อง

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามที่ เ ทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2561 ด้ า นแผนงานการศึ ก ษา
งานศึกษา ไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณ
จานวน 176,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 8 เครื่อง กระทรวงดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม มีประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันที่
23 พฤษภาคม 2561 กองการศึกษาจึงไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติ
สภาเทศบาลตาบลแม่อาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียดดังนี้
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1.คาชี้แจงงบประมาณเดิม
- แผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 8 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มี หน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมี หน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
2) ในกรณีที่มี หน่วยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมี
ความเร็ว สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1
GB หรือ
2) มี ห น่ ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพติ ด ตั้ ง อยู่ ภ ายในหน่ ว ยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics
ที่ มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมี ขนาด
ไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560
1. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
- แผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 8 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
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1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า
2GB หรือ
2) มี ห น่ วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ ง อยู่ภ ายในหน่ว ยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ 28 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
ประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินขี้ อเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 8 เครื่อง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
- แผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 8 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า
3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า
2GB หรือ
2) มี ห น่ วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้ ง อยู่ภ ายในหน่ว ยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจาหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
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3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB
หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จานวน 1 หน่วย
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จานวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จานวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว จานวน 1 หน่วย
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 13

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 10 เครื่อง

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามที่ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ด้านแผนงานการศึกษา งาน
ศึกษา ไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จานวน 45,500 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิม พ์ จ านวน 10 เครื่อง กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิ จ และสังคม มี ประกาศ
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม
2561 กองการศึกษาจึงไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบล
แม่อาย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน 43,000 บาท รายละเอียด
ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นเงิน 43,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ
4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

24

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ
นาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้ อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที
(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
รวมโอนเพิ่ม 43,000 บาท
โอนลด แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นเงิน 45,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 10 เครื่อง งบประมาณคงเหลือ 45,500 บาท โดยลด
ครั้งนี้จานวน 43,000 บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 2,500 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน
43,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด 5 ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อ สร้างที่ ท าให้ลักษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้ง จ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในที่
ประชุมจานวน 8 ท่าน
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน
43,000 บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นเงิน 43,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ
4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดาไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที(ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที
(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
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ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
รวมโอนเพิ่ม 43,000 บาท
โอนลด แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เป็นเงิน 45,500.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จานวน 10 เครื่อง งบประมาณคงเหลือ 45,500 บาท โดยลด
ครั้งนี้จานวน 43,000 บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 2,500 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน
43,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 14
เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกขอเชิญ
เสนอได้
นายณรงค์ ปัญญากุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอให้จัดซื้ออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของงานป้อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากเหตุวาตภัยที่ ผ่านมา มีบ้านเรือนประชาชนได้รับ ความ
เสียหาย ต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและถนนภายในหมู่บ้าน อุปกรณ์ที่มีชารุด ไม่เพียงพอ ทาให้การช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นไปด้วยความล่าช้า จึงขอเสนอให้จัดซื้ออุปกรณ์ที่จาเป็นในการช่วยเหลือเบื้องต้น ติดประจากับ
รถยนต์กู้ภัยของเทศบาล เช่น สายสลิงซักลาก เลื่อยยนต์ มีด จอบ ขวาน ไฟฉาย และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ต้อง
เตรียมการไว้ในเหตุฉุกเฉินเพื่อบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
นายพิรุณ ธงชั ย สุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ขอขอบคุณท่ านที่ ช่วยเหลื อ
ประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยที่ผ่านมา และตามที่ท่านได้เสนอการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความจาเป็นในการ
ช่วยเหลือประชาชนนั้น ฝ่ายบริหารจะได้ดาเนินการจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นการป้องกันเหตุต่อไป สาหรับรถยนต์
กู้ภัยซึ่งได้รับการถ่ายโอนมาจากอาเภอแม่อาย ซึ่งมีสภาพเก่ามากแล้วจึงจะได้หาแนวทางดูแลบารุงรักษาตาม
ระเบียบราชการต่อไป
นายอินปั๋น มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าถนนสาย
วังเพด ทางไปองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาวาง มีหญ้าและกิ่งไม้ขึ้นกีดขวางการจราจร จึงขอแจ้งให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเข้าไปดาเนินการด้วย
นายส่งสุข มูล เมื อง รองนายกเทศมนตรี ฯ ที่ ผ่านมาได้ตัดหญ้าเป็นประจาแล้ว และ
เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนจึงทาให้ห ญ้าขึ้นเร็ว ทางงานสาธารณสุขจะได้เข้าไปสารวจ และดาเนินการตัดหญ้า
กิ่งไม้ ถนนสายวังเพด ทางไปองค์การบริหารส่วนตาบลแม่นาวาง ต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาล ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก ถ้าไม่มี
สาหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม
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เลิกประชุมเวลา

11.30 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายชุมพร แสงเป๊ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจ าสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมั ยสามั ญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 สมั ยที่ ส อง เมื่ อวันที่ 30 พฤษภาคม
2561 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์)
ประธานกรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายประพันธ์ การินทร์บุตร์)
กรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายอินปั๋น มะโนน้อม)
กรรมการ ฯ
สภาเทศบาลตาบลแม่ อาย ได้ มี ม ติรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สอง ในคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561
สมัยที่สาม เมื่อวันที่ สิงหาคม 2561

(ลงชื่อ)
(นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ)์
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่อาย

