รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
**************************************************

ผู้มาประชุม
๑. นายเจริญ
๒. นางรัตติกาล
๓. นายชุมพร
๔. นายประพันธ์
๕. นางนงลักษณ์
๖. นายณรงค์
๗. นายสมบูรณ์
๘. นายสัญญา
๙. นายอินปั๋น
๑๐. นายพนม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ร.ต.ฤทธิชัย
๒. ร.ต.อุเทน
๓. ส.อ.พงษ์สิน
๔. นายสุเมธี
๕. นายดวงดี
๖. นายพิรุณ
๗. นายอานันต์
๘. นายใจคา
๙. นายยุทธนา
๑๐. นายสมหมาย
๑๑. นายวัชระ
๑๒. นางสาวอาริตา
๑๓. นายกิตติพงษ์
๑๔. นายชัยทัพพ์
๑๕. นางสาววิสุลัดดา
๑๖. นางสาวศลิษา
๑๗. นายประมวล
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

หงษ์ประสิทธิ์
ศรีอุทธา
แสงเป๊ก
การินทร์บุตร
ทานันท์
ปัญญากุล
ดวงฤทธิ์
แสนศรี
มะโนน้อม
เดชะวงศ์
สุนทร
พวงลา
ราภิยะ
สืบสาย
ศรีคาแก้ว
ธงชัยสุวรรณ
ศรียาหล้า
ตุมมาแก้ว
ปัญญาสุภาตระกูล
คงตาล
เสริจสมใจ
ต่อเพชร
คัชมาตย์
วงศ์ไกรวาล
ทรายคา
พรมเมือง
เสนสุข

ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
และเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
(แทน) ผูบ้ ังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพราน
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3
ชพส. ที่ 3206
กองร้อย ทพ.3208
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมูท่ ี่ 9 ตาบลมะลิกา
นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
ปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย
รักษาการ ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดรายงานการประชุม
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นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจานวน 10
ท่าน ถือว่ าครบองค์ป ระชุม ขอเรียนเชิญ ท่ านประธานสภาเทศบาลจุดธูป เที ยนบูชา พระรัตนตรัย และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง สาหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ
ดังนี้
1. ขอเชิ ญ สมาชิ ก สภาเทศบาลต าบลแม่ อ าย ทุ ก ท่ า นร่ ว มกิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ติ์ พ ระบรมราชิ นี นาถ ในรั ช กาลที่ 9 เนื่ อ งในโอกาสวั นเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. และเวลา 13.00 น. กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนโรงเรียนชาวนาเทศบาลตาบลแม่อาย ได้จัดพิธีเปิดโครงการปลูกวันแม่ตามรอยเท้าพ่อสานต่อพระราช
ปณิธานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่กินแบบพอเพียง ณ แปลงนาสาธิตวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาเทศบาล
ตาบลแม่อาย
2. ในวันที่ 28 สิง หาคม 2561 ตั้ง แต่ เ วลา 08.00 – 16.50 น. ขอเชิ ญ สมาชิก สภา
เทศบาลตาบลแม่ อ าย ทุ ก ท่ าน ร่วมโครงการพัฒ นาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลฯประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลแม่อาย หากท่านไม่ติดภารกิจเร่งด่ วนใด ขอเชิญร่วม
เพื่อจะได้ผ่านมาตรฐานการประเมิน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี
พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สอง ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภา ทุกท่านตรวจสอบ
ล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ อาย สมั ยสามัญ ประจาปี พ.ศ .
2561 สมัยที่สอง ด้วยคะแนนเสียงจานวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน – เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
นายเจริ ญ หงส์ ป ระสิ ทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบี ย บวาระนี้ เ ป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อรายงาน
ผลการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 24 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลจัดท าร่างแผนพั ฒนาสี่ปี แล้ว เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจ ารณาร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีเพื่อเสนอผูบ้ ริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ โดยให้แจ้งให้สภาท้องถิ่นและประกาศ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ตาบลแม่อายรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลแม่อาย (พ.ศ. 2561–2564) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม รับ ทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561
นายเจริ ญ หงส์ ป ระสิ ทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบี ย บวาระนี้ เ ป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อรายงาน
ผลการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 24 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลจัดท าร่างแผนพั ฒนาสี่ปีแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจ ารณาร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีเพื่อเสนอผูบ้ ริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ โดยให้แจ้งให้สภาท้องถิ่นและประกาศ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ตาบลแม่อายรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลแม่อาย (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม รับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง การพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

นายเจริ ญ หงส์ ประสิ ทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบีย บวาระนี้เ ป็ นญั ตติ ซึ่ ง
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นายพิรุณ ธงชั ยสุวรรณ นายกเทศมนตรี ตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลแม่อาย ฉบับนี้ มาเพื่อโปรด
นาเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ในการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี
พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าวมาด้วยแล้ว รายละเอียดดังนี้
หลักการ
บัดนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตาบลแม่อาย จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 3 วิธีการจัดทางบประมาณ
ข้อ 23 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ประมาณการรายรับไว้จานวน 81,000,000.- บาท (แปดสิบเอ็ดล้าน
บาทถ้วน) และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กาหนดวงเงินไว้จานวน 81,000,000.- บาท (แปดสิบเอ็ด
ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจัดทางบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากั บรายรับ) ซึ่งคาดว่าจะสามารถนาไป
จัดทาบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เหตุผล
เพื่อ ให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่ อาย ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติง บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงประกาศใช้เป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อบริหารงบประมาณในการจัดทาบริการ
สาธารณะให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มี สมาชิก ท่ านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ
นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าที่ 162 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้า ซอย 35/4 หมู่ที่ 6 ตาบล
มะลิกา หน้าที่ 164 โครงการก่อสร้างถนน ซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ตาบลมะลิกา มีการเปลี่ยนมาจากแปลง
แผนฉบับ ใด เนื่อ งจากแผนที่ มี ก ารประกาศใช้แ ละที่ ได้ นาข้อ ความมาจัด ไว้ ใ นร่ างเทศบั ญ ญั ตินี้ มาจาก
แผนพัฒนาเทศบาลฯ ฉบับเดิม ได้ตรวจสอบแล้วไม่มีปรากฏอยู่ในแผนฯ และหน้าที่ 165 ซอย 57 หมู่ที่ 6
ตาบลมะลิกา งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอให้ฝ่ายแผนพัฒนาเทศบาลฯ ช่วยตรวจให้ถูกต้องด้วย
นายอนันต์ ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีฯ จะได้ให้กองช่างตรวจสอบแล้วแจ้งให้ฝ่าย
จัดทาร่างร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ตรวจสอบตามที่ท่ าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯได้เสนอมาเพื่อให้มีความถูกต้อง และจะได้ยื่นเสนอแปรญัตติต่อไป
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ขอเชิ ญ “หากไม่มี ส มาชิกสภาท่ านใดจะอภิป รายจะได้ขอมติที่ ป ระชุม ท่ านใดเห็นชอบรับ หลักการร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โปรดยกมือ”
มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน – เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
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นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ก่อนกาหนดวันยื่นแปรญัตติ ฯ ขอให้
สภาเทศบาลตาบลแม่อาย พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะต้องมีก ารแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายประจ าปีเ ป็นการเฉพาะ โดยมี ห น้าที่ ในการ
พิจารณาคาแปรญัตติเฉพาะร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ในปีนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ
จะมีได้ในจานวนไม่น้อยกว่ า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ส่วนการคัดเลือกให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ไม่
จากัดจานวน และต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองคาเสนอไม่น้อยกว่า 2 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีที่แล้วมีจานวน 3 คน ประกอบด้วย นาย
สมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการฯ นายชุมพร แสงเป๊ก เป็นกรรมการแปรญัตติฯ และนายสัญญา
แสนศรี เป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ
ดั ง นั้ น จึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาคั ด เลื อ กคณะกรรมการแปรญั ต ติ ร่ า งเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ลงมติว่าจะเลือกจานวนกี่คนก่อน และเมื่อได้มติ
ว่าเลือกกี่คนแล้ว จึงเสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือก
ขอเชิญเสนอว่าจะดาเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จานวนกี่คน
ขอเชิญเสนอว่าจะดาเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จานวนกี่คน
นายประพันธ์ การินทร์บุตร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3 ท่าน เท่ากับปีที่แล้ว
(นายอินปั๋น มะโนน้อม และนายพนม เดชะวงศ์ เป็นผู้รับรอง)
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอ
จานวนคณะกรรมการเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติง บประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 3 คน โดยให้เสนอชื่ อคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน เมื่อครบจานวน 3
คนแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธาน ด้วยคะแนนเสียงจานวน 9 เสียง
ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญเสนอรายชื่อ ผู้ ที่จะแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 1
นายประพันธ์ การินทร์บุตร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอนางรัตติกาล ศรีอุทธา
เป็นกรรมการแปรญัตติฯ (นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ และนายพนม เดชะวงศ์ เป็นผู้รับรอง)
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีก
หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางรัตติกาล ศรีอุท ธา เป็นกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงจานวน 8 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียง
จานวน 2 เสียง
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 2
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นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอเสนอนายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ เป็น
กรรมการแปรญัตติฯ (นายณรงค์ ปัญญากุล และนายประพันธ์ การินทร์บุตร เป็นผู้รับรอง)
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีก
หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายสมบูร ณ์ ดวงฤทธิ์ เป็นกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงจานวน 8 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออก
เสียงจานวน 2 เสียง
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 3
นายชุมพร แสงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอนายสัญญา แสนศรี เป็นกรรมการ
แปรญัตติฯ (นางนงลักษณ์ ทานันท์ และนายพนม เดชะวงศ์ เป็นผู้รับรอง)
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออื่นอีก
หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นายสั ญ ญา แสนศรี เป็นกรรมการแปรญัตติง บประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงจานวน 8 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียง
จานวน 2 เสียง
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อได้คณะกรรมการแปรแปรญัตติ
ร่างเทศบัญ ญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญ ท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ได้นัดหมายกาหนดการวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งแรก (ข้อ 109 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ)
นายชุ ม พร แสงเป๊ ก เลขานุ ก ารสภาเทศบาลฯ ขอนั ด หมายก าหนดการประชุ ม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก หลังเลิกการประชุมในวันนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อได้กาหนดการประชุมคณะกรรมการ
แปรญั ตติฯ ครั้ ง แรกแล้ว ขอเชิญ สมาชิ ก สภาเทศบาลเสนอก าหนดวันการยื่น แปรญัตติ ร่างเทศบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเชิญเสนอได้
นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอเสนอกาหนดวันยื่นแปรญัตติ ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา
13.00 – 16.30 น. และระหว่างวันที่ 10 - 15 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และ
ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ สานักปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิก ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบให้กาหนดวันยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9 สิง หาคม 2561 ตั้ง แต่เ วลา 13.00 – 16.30 น. และระหว่างวันที่ 10 - 15
สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 14.00 น. ณ สานักปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย ด้วยคะแนนเสียงจานวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ขอความเห็นชอบเช่าที่ดินวัดดอยแก้ว เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดอยแก้ว
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบเช่าที่ดินวัดดอยแก้ว เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตาบลแม่ อายได้ดาเนินการขอเช่าที่ดินวัดดอยแก้วเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการ
เรียนการสอนสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดอยแก้ว ซึ่งเป็นภารกิจถ่ายโอน ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง และวัดดอยแก้วได้รับหนังสือแจ้งจากสานั กงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน จึงให้
เทศบาลตาบลแม่อายดาเนินการขอเช่าที่ดิน ดังนี้
1. หากระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 3 ปี วัดสามารถพิจารณาและจัดทาสัญญาเช่าได้
2. หากระยะเวลาการเช่าเกินกว่า 3 ปี ก็ขอให้วัดดอยแก้วจัดทาหนังสือให้ความเห็นชอบ
ของวัด โดยผ่านความเห็นชอบของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนส่งให้จังหวัดเชียงใหม่(สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่)
เทศบาลตาบลแม่อายร่วมกับเจ้าอาวาสวัดดอยแก้ว คณะกรรมการวัด จึงได้จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเรื่องการขอเช่าที่ดิน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผลปรากฏว่า
1. วัดดอยแก้ วอนุญ าตให้เ ทศบาลตาบลแม่ อายดาเนินการเช่าที่ ดิน จ านวน 122.65
ตารางวา เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เพราะวัดสามารถพิจารณาค่าเช่าที่ดินและจัดทาสัญญาเช่าได้ จนกว่า
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะแจ้งกาหนดระยะเวลาการเช่าให้เป็นระยะเวลา 30 ปี
2. ส าหรับ ค่า เช่ าเป็น ระยะเวลาไม่ เ กิ น 3 ปี ได้มี ก ารตกลงเรื่อ งค่ าเช่า ตามระเบีย บ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556 คาสั่ง
สานักงานพระพุทธศาสนาที่ 355/2556 ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 และคาสั่งสานักงานพระพุทธศาสนาที่
356/2556 ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 รวมเป็นเงิน 17,034 บาท ตามรายละเอียดดังนี้
อัตราค่าเช่าที่ดิน ค่าบารุงศาสนาฯ ของวัดดอยแก้ว อาเภอแม่อาย
ที่แปลง

ชื่อ-สกุล

10424

เทศบาล
ตาบลแม่อาย

วัตถุประสงค์
การเช่า

เนื้อที่

ที่ตั้งศูนย์พัฒนา 122.65
เด็กเล็กดอย
แก้ว

ค่า
เช่า
ตรว./
เดือน
1

ค่า
เช่า/
เดือน

ค่าเช่า/
ปี

ค่าบารุง
(=8เท่า/
ค่าเช่า1ปี)

123

1,476

11,808

ค่าธรรม
เนียม
(=1 ปี
6เดือน)
2,214

ค่า
ประกัน
(=ค่าเช่า
1 ปี)
1,476

ค่าจัดทา
สัญญา
60

รวมเป็น
เงิน
17,034

2.1. ค่าเช่าที่ดิน ปีละ 1,476 บาท
2.2. ค่าบารุง 10ปี เป็นเงิน 11,808 บาท
2.3. ค่าธรรมเนียมเก็บครัง้ เดียวแรกทาสัญญา เป็นเงิน 2,214 บาท
2.4. ค่าประกันวัดคืนให้เมื่อเลิกเช่าถ้าที่ดินของวัดไม่เสียหาย เป็นเงิน 1,476 บาท
2.5. ค่าจัดทาสัญญา = 60 บาท
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รวมเป็นจานวนเงินในปีแรกที่ทาสัญญาเช่าที่ดิน เป็นจานวนเงิน 17,034 บาท โดยปีต่อไปจะเสียค่าเช่าที่ดิน
จานวน 1,476 บาท ส่วนค่าประกันเทศบาลตาบลแม่อายจะได้คืนจากวัดดอยแก้วก็ต่อเมื่อได้มีการเลิกสัญญา
เช่าที่ดินบริเวณดังกล่าว
3. กรณีส านั ก งานพระพุท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ได้แ จ้ง ก าหนดระยะเวลาการเช่ าให้เ ป็ น
ระยะเวลา 30 ปี เมื่ อใดจะได้ดาเนินการเปลี่ยนสัญญาการเช่าให้เ ป็นไปตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติกาหนด
ดังนั้น เพื่อให้การเช่าที่ดินเป็นไปตามระเบียบสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมและเงินบารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556 เทศบาลตาบลแม่อาย จึงมีความประสงค์จะขอเช่าที่ดิน
วัดดอยแก้ว จานวน 122.65 ตารางวา จานวน 3 ปี จนกว่าสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะกาหนดการ
เช่าให้เป็นระยะเวลา 30 ปี
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิก ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบให้เช่าที่ดินวัดดอยแก้ว เพื่อใช้ประโยชน์สาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว ตาม
ระเบียบสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบารุงศาสนสมบัติ พ.ศ. 2556
เทศบาลตาบลแม่อาย จึงมีความประสงค์จะขอเช่าที่ดินวัดดอยแก้ว จานวน 122.65 ตารางวา จานวน 3 ปี
จนกว่าสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะกาหนดการเช่าให้เป็นระยะเวลา 30 ปี ด้วยคะแนนเสียงจานวน
9 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
กันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ ๕ พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการศึกษา
งานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จานวน 94,000 บาท
ซึ่งสานักงบประมาณ มีประกาศหลักเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561 เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
จึงทาให้กองการศึกษาไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศได้ เนื่องจากคุณลักษณะพื้นฐานเปลี่ยนไป
ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
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1. คาชี้แจงงบประมาณเดิม
- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,
๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่องๆละ 47,000 บาท คุณสมบัติดังนี้
1. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
2. ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000
บีทียู ต้องได้รับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็จรูปทัง้ ชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศทีม่ ีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ
สามารถถอดล้างทาความสะอาดได้ เช่น
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สาหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
6. มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน
โดยให้พิจารณาจัดซือ้ เครือ่ งปรับอากาศที่มปี ระสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้
หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
- ถ้าจานวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นับจานวนบีทียหู ารด้วยจานวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผล
ที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครือ่ งปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุม้ ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับ
อากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไม่ต่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ต่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ มีนาคม 2560 ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาลสีป่ ี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 75
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1. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
- แผนงานการศึก ษา งานศึก ษาไม่ ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์
เครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,
๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่องๆละ 47,000 บาท คุณสมบัติดังนี้
1. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
2. ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครือ่ งปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศทีป่ ระกอบสาเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครือ่ งปรับอากาศที่มรี ะบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า
(Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์
สามารถทาความสะอาดได้
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สาหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
6. มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัด ซื้อ เครื่ องปรั บ อากาศขนาดอื่ นๆ (นอกจากข้ อ 3) ให้ เ ป็ นไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
- ถ้าจานวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นับจานวนบีทียูหารด้วยจานวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผล
ที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดงั นี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไม่ต่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ต่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
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จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ มกราคม 2561 ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาลสีป่ ี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 75
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
และขออนุมั ติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2561 เพื่ อ นาไปจ่ายในปีง บประมาณ 2562 ตามรายการดัง กล่าว ตามความนัย ข้อ 59 แห่ง ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง กาหนดไว้ดังนี้
“ข้อ 59 ในกรณีที่มีร ายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่ อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้อ งใช้จ่ายเงินนั้นต่อ ไปอีก ให้องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นรายงานขออนุมั ติกั นเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................................”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิก ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ ประชุม (ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ ในที่
ประชุม 9 ท่าน)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และอนุมัติให้
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,๐๐๐ บีทียู ฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
- แผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
เครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,
๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ พร้อมติดตั้ง จานวน 2 เครื่องๆละ 47,000 บาท คุณสมบัติดังนี้
1. ขนาดที่กาหนดเป็นขนาดไม่ต่ากว่า 36,000 บีทียู
2. ราคาที่กาหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครือ่ งปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศทีป่ ระกอบสาเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครือ่ งปรับอากาศที่มรี ะบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า
(Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Lonizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์
สามารถทาความสะอาดได้
- ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
- ชนิดติดผนัง
สาหรับชนิดตู้ตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ
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6. มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์
7. การจัด ซื้อ เครื่ องปรั บ อากาศขนาดอื่ นๆ (นอกจากข้ อ 3) ให้ เ ป็ นไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
- ถ้าจานวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจานวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจานวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นับจานวนบีทียูหารด้วยจานวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผล
ที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดงั นี้ สวิตช์ 1 ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
9. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไม่ต่ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไม่ต่ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไม่ต่ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สานักงบประมาณ มกราคม 2561 ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาลสีป่ ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้า 75
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 8 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง ขออนุมั ติกันเงินงบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยกองการศึกษา ได้ตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2560 แผนงาน
การศึก ษา งานศึก ษาไม่ ก าหนดระดับ งบลงทุ น หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 88,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง
และได้กันเงินงบประมาณไว้สมัยการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 สมัย
ที่สาม ครั้งที่ 1 เมื่ อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เพื่อนามาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเ ตอร์ ในปีงบประมาณรายจ่าย

13

ประจาปี พ.ศ.2561 เนื่องจากในปีงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม มีประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ฉบับประกาศ ณ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กองการศึกษาจึงไม่ สามารถดาเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งขณะนี้
คงเหลื อระยะเวลาในการดาเนิน การในปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 อีก เพียง 1 เดือ น ท าให้ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการดังกล่าวได้ทัน แต่เทศบาลตาบลแม่อาย มีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดซื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
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
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า
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
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
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนาไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ
59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง กาหนดไว้ดังนี้
“ข้อ 59 ในกรณีที่มีร ายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่ อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้อ งใช้จ่ายเงินนั้นต่อ ไปอีก ให้องค์ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่นรายงานขออนุมั ติกั นเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
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หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ ทาให้ ลักษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง ให้ขออนุมั ติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิก ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม (ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล มีจานวน 10
ท่าน)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมั ติให้ ขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อ เบิก จ่ายในปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีก ารจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กาหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ จานวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย
มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า
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
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 8 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 2 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 9

เรื่อง ขออนุมั ติ กันเงินงบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดซื้ อเครื่องพิมพ์แ บบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 10 เครื่อง

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยกองการศึกษา ได้ตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2561 แผนงาน
การศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
งบประมาณตั้ ง ไว้ 43,000 บาท เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จัด ซื้ อ เครื่ อ งพิ ม พ์ จ านวน 10 เครื่อ ง เนื่ อ งจากใน
ปีง บประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงดิจิทั ลเพื่อเศรษฐกิจ และสัง คม มี ประกาศหลัก เกณฑ์ ร าคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยอยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ เครื่อ งพิม พ์ จึงทาให้ไม่ สามารถดาเนินการจัดซื้อทันตามก าหนดระยะเวลาได้ ซึ่ง
ขณะนี้คงเหลือระยะเวลาในการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกเพียง 1 เดือน ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการดังกล่าวได้ทัน แต่เทศบาลตาบลแม่อาย มีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดซื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ ก าหนดระดั บ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิ มพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (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 ภาพต่อ
นาที (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
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2561 เพื่ อ นาไปจ่ายในปีง บประมาณ 2562 ตามรายการดัง กล่าว ตามความนัย ข้อ 59 แห่ง ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง กาหนดไว้ดังนี้
“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จาเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
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หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................................”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิก ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึ กพร้อมติดตั้งถังหมึ กพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จ านวน 10 เครื่อ ง แผนงานการศึก ษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink
Tank Printer) จานวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- 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
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 10

เรื่อง ขออนุมั ติ กันเงินงบประมาณรายจ่า ยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 8 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยกองการศึกษา ได้ตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจาปีง บประมาณ พ.ศ.2561 แผนงาน
การศึก ษา งานศึก ษาไม่ ก าหนดระดับ งบลงทุ น หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอ ร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 176,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 8 เครื่อง
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีประกาศหลักเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยอยู่
ระหว่างดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จึงทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อทันตามกาหนดระยะเวลาได้
ซึ่งขณะนี้คงเหลือระยะเวลาในการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกเพียง 1 เดือน ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการดังกล่าวได้ทัน แต่เทศบาลตาบลแม่อาย มีความจาเป็นต้องดาเนินการจัดซื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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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
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
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
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2561 เพื่ อ นาไปจ่ายในปีง บประมาณ 2562 ตามรายการดัง กล่าว ตามความนัย ข้อ 59 แห่ง ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง กาหนดไว้ดังนี้
“ข้อ 59 ในกรณีที่มีร ายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่ อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้อ งใช้จ่ายเงินนั้นต่อ ไปอีก ให้องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นรายงานขออนุมั ติกั นเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................................”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิก ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม

18

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 8 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จานวน 8
เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ
22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จานวน 1 หน่วย
มีหน่วยความจา แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจา ขนาดไม่น้อยกว่า
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
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 9 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 11

เรื่อ ง ขออนุมั ติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
จานวน 1 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
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หลักการและเหตุผล
1. ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญประจาปี พ.ศ. 256 1
สมัยที่ 2 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้อนุมั ติอนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการพาณิ ช ย์ งานโรงฆ่ า สั ต ว์ งบลงทุ น หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณ ฑ์ ไ ฟฟ้ า และวิ ท ยุ
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
3. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0210/ว 5794 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
เนื่องจากหน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จานวน 5 ตัว พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 5 จุด
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ประจาปี
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 งบประมาณจานวน
110,000.- บาท งบประมาณที่ ตั้ง ไว้ในการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,๐๐๐.- บาท ดัง นั้นต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดก่อน จึงจะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน)
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕60 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)
กองสาธารณสุขและสิ่ง แวดล้อ ม ได้จัดตั้ง งบประมาณไว้ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุ น
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 5 จุด งบประมาณจานวน
110,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ าย 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
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- 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) ใน
ช่องเดียวกันได้
- 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
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อนาไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ
59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง กาหนดไว้ดังนี้
“ข้อ 59 ในกรณีที่มีร ายจ่าย หมวดค่าครุภั ณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิ ได้ก่ อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้อ งใช้จ่ายเงินนั้นต่อ ไปอีก ให้องค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่นรายงานขออนุมั ติกั นเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจาเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ ทาให้ ลักษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง ให้ขออนุมั ติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิก ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม
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มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ ให้ขยายเวลาเบิก จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
2560 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จานวน 5 จุด งบประมาณตั้งไว้จานวน 110,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ าย 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) ใน
ช่องเดียวกันได้
- 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
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ประจาปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 12
เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ขอแจ้งกาหนดการประชุมสภาเทศบาล
ตาบลแม่ อาย สมั ยสามั ญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 สมั ยที่ ส าม ครั้ง ที่ 2 ได้ก าหนดไว้ในวันที่ 20 สิงหาคม
2561 เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อจากการประชุมในครั้งนี้ และ
กาหนดการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ได้กาหนด
ไว้ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อจะได้นาญัตติต่างๆ ให้สภาเทศบาลตาบลแม่อายพิจารณา และจะได้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ทราบต่อไป มี ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก ขอเชิญ
เสนอได้
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่ านใดมี เ รื่องเสนอที่ป ระชุม อีก
ขอเชิญเสนอได้
นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ การสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตาบลแม่อาย
บริเวณระหว่างวัดกับโรงเรียน ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยเสนอเรื่องให้สภาเทศบาลตาบลแม่อาย พิจารณาแล้วนั้น
ทราบว่าปัจจุบันเทศบาลตาบลแม่อายได้ทารั้วกั้นแบบใช้ไม้ไผ่ จึงอยากทราบว่าการดาเนินการในการจัดทารั้วที่
ได้มาตรฐานแข็งแรง เพื่อป้องกันเด็ก เป็นอย่างไร
และได้รับแจ้งจากผูเ้ ลีย้ งหมู ว่าคอกกันหมูโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตาบลแม่อาย ชารุด ขอให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบด้วย
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้มีการเสนอเข้า
สภาเทศบาลในวันนี้ จากการตรวจสอบดูเห็นว่ามีความครอบคลุมในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะด้านเครื่องใช้ที่
จาเป็นของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอขอบคุณและชมเชย ฝ่ายบริหารที่ได้นาข้อเสนอแนะของ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มาได้พิจารณาแก้ไข
นายวัช ระ เสริฐ สมใจ รองปลัด เทศบาลฯ ในฐานะเป็ นรั ก ษาการผู้อ านวยการกอง
การศึก ษา ขอชี้แจงการสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตาบลแม่ อาย จากการประชุม ระหว่างโรงเรียนฯ กับ ทาง
คณะกรรมการวัดมาตุการาม ซึ่งทางวัดมาตุการาม ได้ขอให้เทศบาลฯ ออกแบบรั้วให้สามารถถอดเก็บได้ เพื่อ
ความสะดวกในการจัดงานต่างๆ ของวัดมาตุการาม จึงจะได้มีการออกแบบและนาเสนอเข้าแผนพัฒนาเทศบาล
และเทศบัญญัติงบประมาณ ต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก ถ้าไม่มี
สาหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา
11.30 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายชุมพร แสงเป๊ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
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คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจ าสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 สิงหาคม
2561 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์)
ประธานกรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายประพันธ์ การินทร์บุตร์)
กรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายอินปั๋น มะโนน้อม)
กรรมการ ฯ
สภาเทศบาลตาบลแม่ อาย ได้มี ม ติรับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาล สมั ยสามั ญ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี
พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561

(ลงชื่อ)
(นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่อาย

