
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก  

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
************************************************** 

ผู้มาประชุม  
1. นายชุมพร     แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
2. นางนงลักษณ์     ทานนัท์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
3. นายส่งสุข    มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
4. นายสัญญา   แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
5. นางพัชริดา       สรรพจารย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
6. นายประพันธ์     วรรณปัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
7. นายปรีชา         กันทะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
8. นายมณเฑียร     มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
9. นางสาวเรณู    เป็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
10. นายยุทธกร   แก้วงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพนม          เดชะวงศ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ลาประชุม 
2. นายพัสกร        มหาวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
2. นายอานันต์   ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
3. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
4. นายมงคล คำดา  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
5. นายสมหมาย คงตาล  ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
6. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
7. นายอธิศักดิ ์  ทองคำ  รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
8. นายประมวล   เสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ขณะนี้ได้เวลาการประชุมสภา
เทศบาลแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจำนวน 10 ท่าน  ถือว่าครบ
องค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 สมัยแรก สำหรับ
วาระนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 

1. นายพนม  เดชะวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  และนายพัสกร  มหาวรรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ขอลาประชุมสภาเทศบาลในวันนี้เนื่องจากติดภาระกิจส่วนตัว  
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2. และเนื่องจากนายพนม  เดชะวงศ์  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล จึงต้องมีการเสนอ
เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล  จึงให้สมาชิสภาเทศบาลเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลหรือข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล
เฉพาะในการประชุมครั้งนี้ และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน ขอเชิญเสนอได้ 

นางนงลักษณ์   ทานันท์  รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอเสนอนายสัญญา  
แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราว   

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  นางนงลักษณ์   ทานันท์  รองประธานสภา
เทศบาล ได้เสนอนายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล  
ชั่วคราว  ขอผู้รับรองสองท่าน มีนายมณเฑียร  มะลิกา  และนายปรีชา  กันทะวงค์  สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้
รับรอง  มีท่านใดจะเสนอชื่อเลขานุการสภาเทศบาล ชั่วคราวอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีขอเชิญนายสัญญา  แสนศรี  
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาล ในการประชุมสภาเทศบาลครั้งนี้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

นายสัญญา  แสนศรี  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 สมัยทีส่ี่ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามญั ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สี่ เมือ่วันที ่29 พฤศจิกายน 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ เมื่อไม่มีผู้ใดจะขอ
แก้ไข ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2564 สมัยที่สี่  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่ม ี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ ประจำปี         
พ.ศ. 2565 และสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 สมัยแรก 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ   ในระเบียบวาระนี้ขอหารือกับที่ประชุมเพ่ือ
การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2566 สมัยแรก  ซึ่งตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 บัญญัติไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี  ให้สภาเทศบาลกำหนด  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2554   ข้อ 21  
การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  
โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  ดังนั้น  จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย พิจารณา
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กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565  สมัยที่สอง  สมัยที่สาม  
สมัยที่สี่  และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยแรก   โดย
พิจารณาถึงความจำเป็นและความสำคัญของแต่ละช่วงสมัยประชุม  เพ่ือให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 

นายส่งสุข  มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอให้มีการกำหนดสมัยประชุมเทศบาล
ตำบลแม่อาย ดังเช่นปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

๑.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕65  
สมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤษภาคม 2565  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

๒.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕65    
สมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  1 – 30 สิงหาคม 2565  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

๓.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕65   
สมัยที่สี่  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2565  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

๔.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕66 สมัย
แรก  ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอกำหนดช่วงเวลาอ่ืนหรือไม่ 
หากไม่มีท่านใดเสนอ ขอเชิญลงมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้ 
๑.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕65  

สมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤษภาคม 2565  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๒.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕65    

สมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  1 – 30 สิงหาคม 2565  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๓.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕65   

สมัยทีส่ี่  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2565  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๔.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕66 สมัย

แรก  ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง  ไม่เห็นด้วยจำนวน – เสียง  งดออกเสียงจำนวน 1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี 2564 รอบเดือน เมษายน - 
กันยายน 2564 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

  นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณฯ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี 2564 รอบ
เดือน เมษายน - กันยายน 2564 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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  หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ 29 ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประการผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่อาย  (พ.ศ. 2561 - 
2565) รอบเดือน เมษายน – กันยายน  2564 ดังนี้ 

- จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จำนวน 860 โครงการ  
- จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 102 โครงการ  
- คิดเป็นร้อยละ 11.86 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
แม่อาย (พ.ศ. 2561 - 2565) รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 ดังนี้ 

 การประเมินผลเชิงปริมาณ 
 - จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานมีมากเกินไป ควรปรับลดจำนวนโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย
ประจำป ี

 การประเมินผลเชิงคุณภาพ 
1) ด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4 งาน ได้แก่ งานด้านการโยธา 

, งานด้านการศึกษา ,งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม , งานด้านสาธารณสุข ประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 93.20 

 โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรนำข้อสรุปผลและข้อเสนอแนะให้แต่ละกองนำ ไป
ดำเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น 

2) ด้านการดำเนินงานของเทศบาลตามยุทธศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 7 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน , การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ , การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น , การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน , การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย , การบริหารจัดการบ้านเมืองดี ประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาล 

 โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจให้แต่
ละกองนำไปดำเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 จึงขอแจ้งให้สภา
เทศบาลตำบลแม่อายรับทราบ การผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561  - 
2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี 2564 รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 
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นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ เรื่อง รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี 2564 รอบ
เดือน เมษายน - กันยายน 2564 ให้ทุกท่านทราบ จึงไม่มีการอภิปรายและลงมติ หากสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
ใดต้องการจะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม   รับทราบ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี 2564 รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ  เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 7/2564 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

  นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณฯ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือรายงาน
ผลการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่7/2564 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  หลักการและเหตุผล 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 วรรคสอง ในกรณีท่ีมีเหตุจำเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ
ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด 

2. ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0023.3/ว 12852 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรื่อง 
แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยกเว้นการจัดทำประชาคมท้องถิ่น
กรณีการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ตำบลแม่อายรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ เรื่อง ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 7/2564 ให้ทุกท่านทราบ  จึงไม่มีการอภิปรายและ
ลงมต ิหากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการจะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม   รบัทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 7/2564 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ  เรื่อง ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข 
ครั้งที่ 1/2565 เทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
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  นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณฯ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ประกาศ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 1 /2565 ของเทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕48 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด ๔ การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือ
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหาร  

1) เนื่องจากที่ว่าการอำเภอแม่อายได้นับจำนวนครั้งที่จัดงานโครงการจัดงานมหกรรม ไม้ดอกไม้
ประดับผิด จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565  

ข้อความเดิม  
โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2565  เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว

ระดับจังหวัด เพ่ืออุดหนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย งบประมาณปี 2565 ตั้งไว้ 30,000.- 
บาท  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 หน้าที่ 5 
ลำดับที ่1 

ขอแก้ไขเป็น 
โครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2565  เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวระดับจังหวัด เพ่ืออุดหนุนงบประมาณแก่ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย งบประมาณปี 2565 ตั้งไว้ 
30,000.- บาท  

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564 หน้าที่ 5 
ลำดับที ่1 

2) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงราคาและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 (ฉบับล่าสุด) ลำดับที่ 8.6 ประเภท/รายการ รถพยาบาล (รถตู้)  ราคา 2,500,000.- บาท 
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2565 จำนวน 1 
รายการ 

ข้อความเดิม  
แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย 

เพ่ือจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) เพื่อใช้ในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของเทศบาล 
งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 2,000,000.- บาท 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 38 
ลำดับที ่8 

ขอแก้ไขเป็น 
แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย 

เพ่ือจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) เพื่อใช้ในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของเทศบาล 
งบประมาณปี พ.ศ. 2565 ตั้งไว้ 2,500,000.- บาท 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 หน้าที่ 5 
ลำดับที ่1 
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  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 21 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลแม่อายรับทราบการประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565 ) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565 ของเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ เรื่อง ประกาศ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  แก้ไขครั้งที่  1 /2565  ของเทศบาลตำบลแม่อาย  ให้ทุกท่านทราบ 
จึงไม่มกีารอภิปรายและลงมติ หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการจะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565 ) แก้ไข  ครั้งที่ 1 /2565 
ของเทศบาลตำบลแม่อาย 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยสำนักปลัดเทศบาลได้ตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 22,000.- บาท  (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  
คำชี้แจงงบประมาณหน้า 111  ซึ่งสำนักงบประมาณได้มีการกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
ทำให้คำชี้แจงงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ไม่ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ฉบับใหม ่รายละเอียดดังนี้ 

คำชี้แจงงบประมาณเดิม 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 
22,000.- บาท  (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  เดียวกันขนาด
ไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 2.3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
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2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 1.8 GHz และมีเทคโนโลยี เพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

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

ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
- โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รายการที่ 12 

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้  
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 
22,000.- บาท  (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 
Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo 
Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดยีวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

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

ดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
- โดยจัดซื้อเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 

ฉบบัเดือนธันวาคม 2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รายการที่ 12 
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โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้ 
22,000.- บาท  (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และ 8  แกนเสมือน 
(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไมน่้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 

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

ดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
- โดยจัดซื้อเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ

คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 รายการที่ 12 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในงานราชการสำนักปลัดเทศบาล  เนื่องจากมีพนักงานเทศบาลสามัญโอนย้ายมาดำรง
ตำแหน่งในงานที่ยังว่างอยู่เดิม รายละเอียดดังนี้ 
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โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่  1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000.- บาท จำนวน 1 ชุด 
งบประมาณตั้งไว้ 22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยจัดซื้อเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
รายการที่ 7 คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน 
(12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 
หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 

GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ

แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่นอ้ยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

โอนลด 
1. หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ในการ
ดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่อำเภอ
แม่อาย งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 
10,000.- บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วไมม่ีงบประมาณคงเหลือ คำชี้แจงงบประมาณหน้า 114 
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2. หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลแม่อายฯ งบประมาณตั้งไว้ 8,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,000.- บาท โอนลด
ครั้งนี้จำนวน 4,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วไมม่ีงบประมาณคงเหลือ คำชี้แจงงบประมาณหน้า 164 

3. หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวฯ งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 50,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 8,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณ
คงเหลือ 42,000.- บาท คำชี้แจงงบประมาณหน้า 110 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕65 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่  1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000.- บาท จำนวน 1 ชุด 
งบประมาณตั้งไว้ 22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยจัดซื้อเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
รายการที่ 7 คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน 
(12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 
หน่วย  

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดยีวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 

GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ

แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
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- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย  

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

โอนลด 
1. หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ในการ
ดำเนินการโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่อำเภอ
แม่อาย งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 10,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 
10,000.- บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วไมม่ีงบประมาณคงเหลือ คำชี้แจงงบประมาณหน้า 114 

2. หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข็มแข็งชุมชน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนสำนักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่อายฯ งบประมาณตั้งไว้ 8,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,000.- บาท 
โอนลดครั้งนี้จำนวน 4,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วไม่มีงบประมาณคงเหลือ คำชี้แจงงบประมาณ
หน้า 164 

3. หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภท
วัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวฯ งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน 50,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 8,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณ
คงเหลือ 42,000.- บาท คำชี้แจงงบประมาณหน้า 110 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  เครื่อง 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบอนุมัติ
ให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย  มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานในกองการศึกษา  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่เป็นจำนวนเงิน 30,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 

1. โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
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แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์   
คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  เครื่อง   เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000.- บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ 16 แกนเสมือน 
(16 Thread)  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญานาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
(Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 
หน่วย 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง(CPU)  มีหน่วยความจำแบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB  
   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ  

  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด 

Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2564 
  รวมโอนเพิ่ม  เป็นเงิน  30,000.- บาท 

โอนลด  
  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 1,394,060.- บาท งบประมาณคงเหลือ 1,125,348.- 
บาท โดยโอนลดครั้งนี้จำนวน 30,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,095,348.- 
บาท 

รวมโอนลด  เป็นเงิน  30,000.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให้ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
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นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   เป็นจำนวนเงิน 
30,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์   

คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  เครื่อง  เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 30,000.- บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และ  16 แกนเสมือน 
(16 Thread)  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญานาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง 
Turbo Boost  หรือ Max Boost)  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด  ไม่น้อยกว่า  4.3 GHz  จำนวน  1  
หน่วย 
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจำแบบ  Cache  Memory  รวมในระดับ  
(Level)  เดียวกัน  ขนาดไม่น้อยกว่า  8 MB  
   - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  

1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 GB หรือ  

2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือชนิด 

Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพขนาดไม่นอ้ยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ  ณ  วันที่  30  ธันวาคม  2564 
  รวมโอนเพิ่ม  เป็นเงิน  30,000.- บาท 
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โอนลด  
  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 1,394,060.- บาท งบประมาณคงเหลือ 1,125,348.- 
บาท  โดยโอนลดครั้งนี้จำนวน  30,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,095,348.- 
บาท 

รวมโอนลด  เป็นเงิน  30,000.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 
รายการ 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบให้
อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะกับเก้าอ้ี เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานของกองการศึกษา จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่เป็นจำนวนเงิน 12,200.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน โต๊ะทำงาน งบประมาณตั้งไว้ 7,300.- บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจกปูโต๊ะ ขนาด W153.4 x D77.3 
x D75.0 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เพ่ือใช้ประโยชน์ในกองการศึกษา เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคย
จัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพ่ือใช้งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 

รวมโอนเพิ่ม  เป็นเงิน 7,300.- บาท 

1.โอนลด  
  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 1,394,060.- บาท งบประมาณคงเหลือ 1,095,348.- 
บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 7,300.- บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,088,048.- บาท 

รวมโอนลด  เป็นเงิน 7,300.- บาท 

2.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เก้าอ้ีพนักพิง งบประมาณตั้งไว้ 7,300.- บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอ้ีพนักพิง มีท้าวแขน ปรับสูง-ต่ำได้ ขามิเนียม ขนาด W64 x D78 
x H117 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เพ่ือใช้ประโยชน์ในกองการศึกษา เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหา
อย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพ่ือใช้งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 

รวมโอนเพิ่ม  เป็นเงิน 4,900.- บาท 

3. โอนลด  
  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 1,394,060.- บาท งบประมาณคงเหลือ 1,088,048.- 
บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 4,900.- บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,083,148.- บาท 

รวมโอนลด เป็นเงิน 4,900.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงิน 
12,200.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน โต๊ะทำงาน งบประมาณตั้งไว้ 7,300.- บาท 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกระจกปูโต๊ะ ขนาด W153.4 x D77.3 
x D75.0 เซนติเมตร  จำนวน 1 ตัว  เพ่ือใช้ประโยชน์ในกองการศึกษา  เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนด
ไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคย
จัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพ่ือใช้งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 

รวมโอนเพิ่ม  เป็นเงิน 7,300.- บาท 

1. โอนลด  
  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 1,394,060.- บาท งบประมาณคงเหลือ 1,095,348.- 
บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 7,300.- บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,088,048.- บาท 

รวมโอนลด  เป็นเงิน 7,300.- บาท 

2. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เก้าอ้ีพนักพิง งบประมาณตั้งไว้ 7,300.- บาท 
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  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอ้ีพนักพิง มีท้าวแขน ปรับสูง-ต่ำได้ ขามิเนียม ขนาด W64 x D78 
x H117 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เพ่ือใช้ประโยชน์ในกองการศึกษา เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใน
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหา
อย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพ่ือใช้งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ 

รวมโอนเพิ่ม  เป็นเงิน 4,900.- บาท 
3. โอนลด  

  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 1,394,060.- บาท งบประมาณคงเหลือ 1,088,048.- 
บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 4,900.- บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,083,148.- บาท 
รวมโอนลด เป็นเงิน 4,900.- บาท 
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  11 ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้าน    
เด่นชัยใต้  หมู่ที ่ 2 ตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ไดย้ื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว และได้มอบหมายเป็นหนังสือให้นายอานันต์  ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้
แถลงญัตตินี้แทน ขอเชิญเสนอญัตติได้ 

นายอานันต์  ศรียาหล้า  รองนายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบ
ดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเด่นชัยใต้ หมู่ที ่2 ตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
   ด้วยกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จะได้ดำเนินการโครงการก่อสร้าง
ฝายน้ำล้น บ้านเด่นชัยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะโครงการเป็นโครงการ
ประเภทก่อสร้างฝายน้ำล้นและต้องดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้และขอผ่อนผัน 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ในกรณีที่ปรากฎว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย เพ่ือนำไปประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  ที่ ทส. 0611/245      
ลงวันที่ 24 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ดำเนินงานโครงการ
ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านเด่นชัยใต้ 

ดังนั้น จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลแม่อาย พิจารณาความเห็นชอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค 1  ดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านเด่นชัยใต้  จุดที่  1,2,3,4,5,7,8,9,10  หมู่ที่  2  ตำบล
แม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือนำไปประกอบคำขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  ดำเนินการโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้าน
เด่นชัยใต้  จุดที่  1,2,3,4,5,7,8,9,10  หมู่ที่  2  ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือนำไปประกอบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  12 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
ละอองฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary 
Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ไดย้ื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว และได้มอบหมายเป็นหนังสือให้นางรัตติกาล  ศรีอุทธา รองนายกเทศมนตรีฯ  เป็นผู้
แถลงญัตตินี้แทน ขอเชิญเสนอญัตติได้ 

นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองนายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณ (เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย
ละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งงบประมาณ
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียดโดยตั้งงบประมาณเป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2563 แต่บัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2564 ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้บังคับในปัจจุบัน 
ได้กำหนดราคาต่อหน่วยและคุณลักษณะเฉพาะสังเขปของเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง 
ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์  (Rotary  Compressor)  ที่ใช้ในงานสาธารณสุข  เพ่ิมขึ้นไว้และเทศบาลตำบล 
แม่อาย ต้องปฏิบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2564 ดังนั้น จึงมีความ
จำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary 
Compressor) ที่ใช้ใน งานสาธารณสุข ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย จัดซื้อเครื่องพ่นละออง
ฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข 
ราคา 85,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 85,000.- บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี 
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1.  เครื่องยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ที่สามารถใช้ระบบแมน
นวล (Manual) ได ้

2. ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงลม ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) 
หรือระบบปิด 

3. มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ 
สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงท่ี 

4. ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 
ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อย
กว่า 2 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 3 เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
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5. ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอ่ืนๆ ความจุ 
ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 

6. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือตัวทำ
ละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร 

7. เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ ในสายการผลิตไม่ใช้ เครื่องดัดแปลง เพ่ือให้ ได้ตาม
คุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน 

หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2564 

โอนลด 
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 
90,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 90,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 85,000.- บาท และเมื่อโอน
ลดครั้งนี้แล้ว ยังมีงบประมาณคงเหลือ 5,000.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่
ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่
คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ใน งานสาธารณสุข ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย จัดซื้อเครื่องพ่น
ละอองฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) ที่ใช้ในงาน
สาธารณสุข ราคา 85,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง  งบประมาณตั้งไว้ 85,000.- บาท  (แปดหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) โดยมี คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

 
1. เครื่องยนต์เบนซิน 2 หรือ 4 จังหวะ มีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ที่สามารถใช้ระบบแมน

นวล (Manual) ได ้
2. ผลิตละอองสารเคมีโดยใช้แรงลม ระบบโรตารี่คอมเพรสเซอร์ (Rotary Compressor) 

หรือระบบปิด 
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3. มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ 
สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงท่ี 

4. ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 
ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อย
กว่า 2 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 3 เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 

5. ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอ่ืนๆ ความจุ 
ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 

6. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือตัวทำ
ละลายอื่นๆ ความจุไม่น้อยกว่า 0.5 ลิตร 

7. เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ ในสายการผลิตไม่ใช้ เครื่องดัดแปลง  เพ่ือให้ ได้ตาม
คุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน 

หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2564 
โอนลด 
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 
90,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 90,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 85,000.- บาท และเมื่อโอน
ลดครั้งนี้แล้ว ยังมีงบประมาณคงเหลือ 5,000.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  13 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันสะพายไหล่ท่ีใช้ในงานสาธารณสุข 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ไดย้ื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว และได้มอบหมายเป็นหนังสือให้นางรัตติกาล  ศรีอุทธา รองนายกเทศมนตรีฯ  เป็นผู้
แถลงญัตตินี้แทน ขอเชิญเสนอญัตติได้ 

นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองนายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณ (เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
สะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งงบประมาณ
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง เป็นจำนวนเงิน 59,000.- บาท โดยตั้งงบประมาณตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2563 แต่บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก
งบประมาณ ฉบับธันวาคม 2564 ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้บังคับในปัจจุบัน ได้กำหนดราคาต่อหน่วย 
และคุณลักษณะเฉพาะสังเขปของเครื่องพ่นหมอกควัน แตกต่างไปจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนัก
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งบประมาณ ฉบับธันวาคม 2563 และเทศบาลตำบลแม่อาย ต้องปฏิบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2564 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่
ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ราคา 75,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 
75,000.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1. มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ 
สามารถควบคุมอัตราการไหลได้คงท่ี 

2. ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอ่ืนๆ และมี
ปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 

3. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมีปริมาณ
บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 

4. มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาวห้องเผาไหม้ถึง
ปลายท่อพ่น 

5. ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 
ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อย
กว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)  

6. เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ ในสายการผลิตไม่ใช้ เครื่องดัดแปลง  เพ่ือให้ ได้ตาม
คุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน 

หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2564 

โอนลด 
1. หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 59,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 
59,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 59,000.- บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วไม่มีงบประมาณคงเหลือ 

2. หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 
90,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 5,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 5,000.- บาท และเมื่อโอนลด
ครัง้นี้แล้วไม่มีงบประมาณคงเหลือ 

3. หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่าย  โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
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งบประมาณตั้งไว้ 60,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 60,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 11,000.- 
บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วยังมีงบประมาณคงเหลือ 49,000.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควันสะพายไหล่ที่ใช้ในงานสาธารณสุข ราคา 75,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 
75,000.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ 

1. มีหัวฉีด (Nozzle) หรือวาล์วควบคุมอัตราการไหล ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนอัตราการไหลได้ 
สามรถควบคุมอัตราการไหลได้คงท่ี 

2. ถังบรรจุสารเคมีเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีหรือตัวทำละลายอ่ืนๆ และมี
ปริมาณบรรจุสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 

3. ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำมันเชื้อเพลิงและมีปริมาณ
บรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงได้ไม่น้อยกว่า 1 ลิตร 

4. มีโลหะป้องกันความร้อน หุ้มท่อพ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของความยาวห้องเผาไหม้ถึง
ปลายท่อพ่น 

5. ขนาดของละอองสารเคมี (Droplet Size) ที่เครื่องพ่นผลิตได้ ต้องมีค่า VMD ไม่เกิน 30 
ไมครอน และมีค่าความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (Span) ไม่เกิน 2 โดยวัดที่อัตราการไหลไม่น้อย
กว่า 24 ลิตร/ชั่วโมง ที่ระยะ 2 เมตร จากหัวพ่น และต้องมีหนังสือรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
หรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)  

6. เครื่องพ่นต้องเป็นเครื่องที่อยู่ ในสายการผลิตไม่ใช้ เครื่องดัดแปลง  เพ่ือให้ ได้ตาม
คุณลักษณะ และมีแหล่งผลิตที่ชัดเจน 

หมายเหตุ : อ้างอิงคุณลักษณะเฉพาะจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
- จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2564 

โอนลด 
1. หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 59,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 
59,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 59,000.- บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วไม่มีงบประมาณคงเหลือ 
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2. หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นละอองฝอย เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) สะพายหลังชนิดละอองฝอยละเอียด จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 
90,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 5,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 5,000.- บาท และเมื่อโอนลด
ครั้งนี้แล้วไม่มีงบประมาณคงเหลือ 

หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) เงินประจำตำแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าฝ่าย โดยคำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน 
งบประมาณตั้งไว้ 60,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 60,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 11,000.- 
บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วยังมีงบประมาณคงเหลือ 49,000.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  14 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์-
กลาสใช้ในงานโรงสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ไดย้ื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว และได้มอบหมายเป็นหนังสือให้นางรัตติกาล  ศรีอุทธา รองนายกเทศมนตรีฯ  เป็นผู้
แถลงญัตตินี้แทน ขอเชิญเสนอญัตติได้ 

นางรัตติกาล  ศรีอุทธา รองนายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสใช้ในงาน
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  เนื่องด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตั้งงบประมาณ 
ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ใบๆ ละ ๑๐,๑๐๐.- บาท เป็นจำนวนเงิน 
๖๐,๖๐๐.- บาท โดยตั้งงบประมาณตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2563 
แต่บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับธันวาคม 2564 ที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้
บังคับในปัจจุบัน ได้กำหนดราคาต่อหน่วยแตกต่างไปจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  
ฉบับธันวาคม 2563  และเทศบาลตำบลแม่อาย ต้องปฏิบัติตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนัก
งบประมาณ  ฉบับธันวาคม  2564  ดังนั้น  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณ  (เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสใช้ในงานโรง
ฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส เพ่ือจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ 
ลิตร จำนวน ๖ ใบๆ ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท  เพ่ือใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์  งบประมาณตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาท
ถ้วน) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสดังนี้ 
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1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร  
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3. ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่าติดตั้ง 

หมายเหตุ : จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนกังบประมาณ ฉบับธันวาคม 2564 

 โอนลด 
 หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเพ่ือจัดซื้อถัง
น้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ใบๆ ละ ๑๐,๑๐๐.- บาท งบประมาณตั้งไว้ ๖๐,๖00.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๖๐,๖00.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน ๖๐,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมี
งบประมาณคงเหลือ ๖๐๐.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”  

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาสใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส เพ่ือจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ 
ลิตร  จำนวน ๖ ใบๆ  ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท   เพ่ือใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์   งบประมาณตั้งไว้ ๖๐,๐๐๐.- บาท  (หกหมื่น 
บาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสดังนี้ 

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร  
2. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
3. ราคาไม่รวมขาตั้งและไม่รวมค่าติดตั้ง 

หมายเหตุ : จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนกังบประมาณ ฉบับธันวาคม 2564 

โอนลด 
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเพ่ือจัดซื้อ
ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๖ ใบๆ ละ ๑๐,๑๐๐.- บาท งบประมาณตั้งไว้ ๖๐,๖00.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ ๖๐,๖00.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน ๖๐,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมี
งบประมาณคงเหลือ ๖๐๐.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  15 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเชิญเสนอได้ 

นายสัญญา   แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้รับการร้องขอจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
ตำบลมะลิกา มีต้นไม้แห้งพาดสายไฟฟ้า  ขอเทศบาลช่วยตัดด้วยเนื่องจากเกรงว่าหากมีพายุพัดอาจเกิด
อันตรายได้ 

นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองนายกเทศมนตรีฯ  ได้เข้าไปตรวจสอบร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 
9 ตำบลมะลิกา เนื่องจากอยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง จึงแจ้งเรื่องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่อายรับเรื่อง
ดำเนินการต่อไป 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีฯ   ขอชี้แจงปัญหาการรับถูงยังชีพสำหรับผู้ที่
ติดเชื่อโควิด-19 และผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ผู้ที่จะได้รับถูงยังชีพคือผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ถุง สำหรับ
ครอบครัวที่ ถูกสั่งให้กักตัวจะได้รับถุงยังชีพครอบครัวละ 1 ถุง  โดยคณะกรรมการสอบสวนโรคจาก
โรงพยาบาลแม่อาย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเป็นผู้ประเมินและออกใบรับรอง และ
เทศบาลมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับถุงยังชีพ  สำหรับศูนย์ CI. โรงพยาบาลแม่อายเป็น
ผู้บริหารจัดการ สำหรับเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ขอความร่วมมือจากหมู่บ้านให้ใช้ศาลาเอนกประสงค์ประจำ
หมู่บ้านเป็นศูนย์ CI. รับเฉพาะคนในหมู่บ้านของแต่ละแห่ง ขอสมาชิกสภาเทศบาลช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ชาวบ้านได้ทราบด้วย 

นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   การจัดซื้อรถแม็คโครดำเนินการอย่างไรบ้าง
แล้ว 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ   ได้สั่งการให้มีการจัดซื้อรถแม็คโครตามที่ได้ตั้ง
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยดำเนินการตามระเบียบราชการแล้ว 

นายมณเฑียร  มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ถนนโอเวอร์เลย์ ที่ได้เสนอให้ฝ่ายบริหาร 
ดำเนินการอย่างไรบ้าง 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ได้เสนอโครงการถนนโอเวอร์เลย์ ให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก
หรือไม ่ ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายสัญญา   แสนศรี) 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
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คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕65 สมัยแรก ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 

 
(ลงชื่อ)                  

(นายส่งสุข    มูลเมือง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 

 

(ลงชื่อ)              
(นางพัชริดา   สรรพจารย์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

(ลงชื่อ)            
(นายพัสกร   มหาวรรณ์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕65 สมัยแรก ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย......................................................... 

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

 
 
 
(ลงชื่อ)      

 (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 


