
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 

ในวันที่  9 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
************************************************** 

ผู้มาประชุม  
๑. นายเจรญิ หงษ์ประสิทธ์ิ ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๒. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  
๓. นายชุมพร แสงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   

  และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   
๔. นายประพันธ์ การินทร์บุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๕. นางนงลกัษณ์ ทานันท ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   
๖. นายณรงค์ ปัญญากลุ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   
๗. นายสมบรูณ์ ดวงฤทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๘. นายสัญญา แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๙. นายอินปั๋น  มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย    
๑๐. นายพนม   เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ร.ต.ฤทธิชัย สนุทร (แทน) ผูบ้ังคับการกองบงัคับการควบคุมทหารพราน

ศูนย์ปฏิบัติการกองทพัภาคที่ 3 
๒. ร.ต.อเุทน พวงล า ชพส. ที่ 3206 
๓. ส.อ.พงษ์สิน ราภิยะ กองรอ้ย ทพ.3208 
๔. นายสุเมธี สืบสาย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัดเชียงใหม่ 
๕. นายดวงด ี ศรีค าแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 9 ต าบลมะลิกา 
๖. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
๗. นายอานันต ์ ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
๘. นายใจค า ตุมมาแก้ว ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
๙. นายยุทธนา    ปัญญาสุภาตระกลู เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๑๐. นายสมหมาย คงตาล ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
๑๑. นายวัชระ เสริจสมใจ รองปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
๑๒. นางสาวอาริตา ต่อเพชร รักษาการ ผู้อ านวยการกองคลงั 
๑๓. นายกิตติพงษ์ คัชมาตย์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๔. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๑๕. นางสาววิสุลัดดา ทรายค า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๑๖. นางสาวศลิษา พรมเมือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
๑๗. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดรายงานการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 
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นายชุมพร   แสงเป๊ก   เลขานุการสภาเทศบาลฯ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจ านวน 10   
ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย  และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง ส าหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ 
ดังนี้ 

1.  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ทุกท่านร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิม        
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิม          
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น.  และเวลา 13.00 น. กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนโรงเรียนชาวนาเทศบาลต าบลแม่อาย ได้จัดพิธีเปิดโครงการปลูกวันแม่ตามรอยเท้าพ่อสานต่อพระราช
ปณิธานสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินอยู่กินแบบพอเพียง ณ แปลงนาสาธิตวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนาเทศบาล
ต าบลแม่อาย  

2. ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.50 น. ขอเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลแม่อาย ทุกท่าน ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลและสมาชิกสภา เทศบาลฯประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่อาย หากท่านไม่ติดภารกิจเร่งด่วนใด ขอเชิญร่วม
เพื่อจะได้ผ่านมาตรฐานการประเมิน 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี  
พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง เมื่อวันท่ี  30 พฤษภาคม 2561 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560  สมัยที่สอง ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งใหส้มาชิกสภา ทุกท่านตรวจสอบ
ล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ . 
2561  สมัยที่สอง ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  9 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน – เสียง งดออกเสียงจ านวน 1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อาย สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561  

นายเจริญ  หงส์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ   ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรตี าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อรายงาน
ผลการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อายสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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  หลักการและเหตุผล 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 24 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีเพื่อเสนอผูบ้รหิารเทศบาลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ โดยให้แจ้งให้สภาท้องถ่ินและประกาศ
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ 

    ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ต าบลแม่อายรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลแม่อาย (พ.ศ. 2561–2564) เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

มติท่ีประชุม   รับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อายสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อาย สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2561  

นายเจริญ  หงส์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ   ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อรายงาน
ผลการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแมอ่ายสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 24 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปีแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีเพื่อเสนอผูบ้รหิารเทศบาลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ โดยให้แจ้งให้สภาท้องถ่ินและประกาศ
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ 

    ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ต าบลแม่อายรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลแม่อาย (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

มติท่ีประชุม   รับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง   การพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายเจริญ  หงส์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
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นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติร่าง     

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลต าบลแม่อาย ฉบับนี้ มาเพื่อโปรด
น าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  ซึ่งได้เสนอบันทึกหลกัการและเหตุผลในการเสนอรา่งเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกล่าวมาด้วยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 
บัดน้ี  ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลต าบลแม่อาย  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  หมวด 3  วิธีการจัดท างบประมาณ 
ข้อ 23 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ประมาณการรายรับไว้จ านวน 81,000,000.- บาท (แปดสิบเอ็ดล้าน
บาทถ้วน)  และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้ก าหนดวงเงินไว้จ านวน  81,000,000.- บาท (แปดสิบเอ็ด
ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  ซึ่งคาดว่าจะสามารถน าไป
จัดท าบริการสาธารณะด้านต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เหตุผล 
เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงประกาศใช้เป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อบริหารงบประมาณในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่          
ขอเชิญ   

 นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน้าที่ 162   โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า ซอย 35/4 หมู่ที่ 6  ต าบล
มะลิกา  หน้าที่ 164 โครงการก่อสร้างถนน ซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ต าบลมะลิกา มีการเปลี่ยนมาจากแปลง
แผนฉบับใด เนื่องจากแผนที่มีการประกาศใช้และที่ได้น าข้อความมาจัดไว้ในร่างเทศบัญญัตินี้ มาจาก
แผนพัฒนาเทศบาลฯ ฉบับเดิม ได้ตรวจสอบแล้วไม่มีปรากฏอยู่ในแผนฯ  และหน้าที่ 165 ซอย 57 หมู่ที่ 6 
ต าบลมะลิกา งบประมาณมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอให้ฝ่ายแผนพัฒนาเทศบาลฯ ช่วยตรวจให้ถูกต้องด้วย 

นายอนันต์  ศรียาหล้า  รองนายกเทศมนตรีฯ  จะได้ให้กองช่างตรวจสอบแล้วแจ้งให้ฝ่าย
จัดท าร่างร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ตรวจสอบตามที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลฯได้เสนอมาเพื่อให้มีความถูกต้อง และจะได้ย่ืนเสนอแปรญัตติต่อไป 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่          
ขอเชิญ  “หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายจะได้ขอมติที่ประชุม  ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่าง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  โปรดยกมือ” 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  9 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน – เสียง งดออกเสียงจ านวน 1  เสียง 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ ก่อนก าหนดวันยื่นแปรญัตติ ฯ  ขอให้
สภาเทศบาลต าบลแม่อาย  พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เนื่องจากการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นการเฉพาะ โดยมีหน้าที่ในการ
พิจารณาค าแปรญัตติเฉพาะร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในปีนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการแปรญตัตฯิ 
จะมีได้ในจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ส่วนการคัดเลือกให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอช่ือได้ไม่
จ ากัดจ านวน และต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองค าเสนอไม่น้อยกว่า 2 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีที่แล้วมีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย นาย
สมบูรณ์  ดวงฤทธ์ิ เป็นประธานกรรมการฯ  นายชุมพร แสงเป๊ก  เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  และนายสัญญา  
แสนศรี เป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ 

ดังนั้น  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ลงมติว่าจะเลือกจ านวนกี่คนก่อน และเมื่อได้มติ
ว่าเลือกกี่คนแล้ว จึงเสนอรายช่ือผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือก 
ขอเชิญเสนอว่าจะด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวนกี่คน 

ขอเชิญเสนอว่าจะด าเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ จ านวนกี่คน 

  นายประพันธ์  การินทร์บุตร   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  จ านวน  3  ท่าน   เท่ากับปีที่แล้ว   
(นายอินปั๋น  มะโนน้อม  และนายพนม  เดชะวงศ์  เป็นผู้รับรอง) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   จะเสนอ
จ านวนคณะกรรมการเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3 คน โดยให้เสนอช่ือคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน เมื่อครบจ านวน 3 
คนแล้ว  ให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธาน  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  9  เสียง 
ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายช่ือ ผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 1 

  นายประพันธ์  การินทร์บุตร   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ขอเสนอนางรัตติกาล  ศรีอุทธา  
เป็นกรรมการแปรญัตติฯ (นายสมบูรณ์  ดวงฤทธ์ิ และนายพนม  เดชะวงศ์ เป็นผู้รับรอง) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอช่ืออื่นอีก
หรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้นางรัตติกาล  ศรีอุทธา เป็นกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  คนที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 8 เสียง ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง
จ านวน 2 เสียง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายช่ือผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 2 
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นางรัตติกาล  ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอนายสมบูรณ์  ดวงฤทธ์ิ เป็น
กรรมการแปรญัตติฯ (นายณรงค์  ปัญญากุล  และนายประพันธ์  การินทร์บุตร  เป็นผู้รับรอง) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอช่ืออื่นอีก
หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้นายสมบูรณ์  ดวงฤทธ์ิ เป็นกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  คนที่ 2  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  8  เสียง ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออก
เสียงจ านวน  2  เสียง  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายช่ือผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 3 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอนายสัญญา  แสนศรี  เป็นกรรมการ
แปรญัตติฯ  (นางนงลักษณ์  ทานันท์ และนายพนม  เดชะวงศ์  เป็นผู้รับรอง) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอช่ืออื่นอีก
หรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบให้นายสัญญา  แสนศรี  เป็นกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 คนที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  8  เสียง ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง
จ านวน  2  เสียง   

นายเจริญ     หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    เมื่อได้คณะกรรมการแปรแปรญัตติ    
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้นัดหมายก าหนดการวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งแรก (ข้อ 109 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ)  

นายชุมพร  แสงเป๊ก   เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ขอนัดหมายก าหนดการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก หลังเลิกการประชุมในวันน้ี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ครั้งแรกแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอก าหนดวันการยื่นแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ขอเชิญเสนอได้ 

นายชุมพร    แสงเป๊ก   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ขอเสนอก าหนดวันยื่นแปรญัตติ ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  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 ส านักปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้  หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบให้ก าหนดวันย่ืนแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 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 ส านักปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง  
งดออกเสียงจ านวน 1  เสียง 
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ระเบียบวาระที่  6    เรื่อง ขอความเห็นชอบเช่าท่ีดินวัดดอยแก้ว  เพ่ือใช้ประโยชน์ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดอยแก้ว 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบเช่าที่ดินวัดดอยแก้ว เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลแม่อายได้ด าเนินการขอเช่าที่ดินวัดดอยแก้วเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการ

เรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กดอยแก้ว ซึ่งเป็นภารกิจถ่ายโอน ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  และวัดดอยแก้วได้รับหนังสือแจ้งจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุญาตแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน  จึงให้
เทศบาลต าบลแม่อายด าเนินการขอเช่าที่ดิน  ดังนี้  

1. หากระยะเวลาการเช่าไม่เกิน  3  ปี  วัดสามารถพิจารณาและจัดท าสัญญาเช่าได้ 
  2. หากระยะเวลาการเช่าเกินกว่า  3  ปี  ก็ขอให้วัดดอยแก้วจัดท าหนังสือให้ความเห็นชอบ
ของวัด  โดยผ่านความเห็นชอบของเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบให้ถูกต้องครบถ้วนส่งให้จังหวัดเชียงใหม่(ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่)    

  เทศบาลต าบลแม่อายร่วมกับเจ้าอาวาสวัดดอยแก้ว  คณะกรรมการวัด  จึงได้จัดประชุมเพื่อ
ปรึกษาหารือเรื่องการขอเช่าที่ดิน  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2561  ผลปรากฏว่า   

1. วัดดอยแก้วอนุญาตให้เทศบาลต าบลแม่อายด าเนินการเช่าที่ดิน  จ านวน 122.65  
ตารางวา  เป็นระยะเวลาไม่เกิน  3  ปี  เพราะวัดสามารถพิจารณาค่าเช่าที่ดินและจัดท าสัญญาเช่าได้  จนกว่า
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะแจ้งก าหนดระยะเวลาการเช่าให้เป็นระยะเวลา  30  ปี  

2. ส าหรับค่าเช่าเป็นระยะเวลาไม่เกิน  3  ปี  ได้มีการตกลงเรื่องค่าเช่าตามระเบียบ
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ  พ.ศ.  2556 ค าสั่ง
ส านักงานพระพุทธศาสนาที่ 355/2556 ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 และค าสั่งส านักงานพระพุทธศาสนาที่ 
356/2556  ลงวันที ่ 4  เมษายน  2556  รวมเปน็เงนิ  17,034  บาท  ตามรายละเอียดดังน้ี 

อัตราค่าเช่าที่ดิน  ค่าบ ารุงศาสนาฯ  ของวัดดอยแก้ว  อ าเภอแม่อาย 

ที่แปลง ช่ือ-สกุล 
วัตถุประสงค์

การเช่า เน้ือที่ 

ค่า
เช่า 

ตรว./
เดือน 

ค่า
เช่า/
เดือน 

ค่าเช่า/
ป ี

ค่าบ ารุง 
(=8เท่า/

ค่าเช่า1ปี) 

ค่าธรรม
เนียม 
(=1 ปี 
6เดือน) 

ค่า
ประกัน 
(=ค่าเช่า 

1 ปี) 

ค่าจัดท า
สัญญา 

รวมเป็น
เงิน 

10424 เทศบาล
ต าบลแม่อาย 

ที่ตั้งศูนย์พัฒนา
เดก็เล็กดอย
แก้ว 

122.65 1 123 1,476 11,808 2,214 1,476 60 17,034 

 

   2.1. ค่าเช่าที่ดิน  ปีละ  1,476  บาท 
   2.2. ค่าบ ารุง 10ปี เป็นเงิน   11,808   บาท 
   2.3. ค่าธรรมเนียมเก็บครัง้เดียวแรกท าสญัญา เป็นเงิน  2,214  บาท 
   2.4. ค่าประกันวัดคืนใหเ้มื่อเลกิเช่าถ้าที่ดินของวัดไม่เสียหาย เป็นเงิน 1,476 บาท 
   2.5. ค่าจัดท าสญัญา     = 60  บาท 
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รวมเป็นจ านวนเงินในปีแรกที่ท าสัญญาเช่าที่ดิน  เป็นจ านวนเงิน 17,034 บาท  โดยปีต่อไปจะเสียค่าเช่าที่ดิน 
จ านวน 1,476 บาท  ส่วนค่าประกันเทศบาลต าบลแม่อายจะได้คืนจากวัดดอยแก้วก็ต่อเมื่อได้มีการเลิกสัญญา
เช่าที่ดินบริเวณดังกล่าว 

3.  กรณีส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้แจ้งก าหนดระยะเวลาการเช่าให้เป็น
ระยะเวลา 30 ปี เมื่อใดจะได้ด าเนินการเปลี่ยนสัญญาการเช่าให้เป็นไปตามที่ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติก าหนด 
   

  ดังนั้น  เพื่อให้การเช่าที่ดินเป็นไปตามระเบียบส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ  พ.ศ. 2556  เทศบาลต าบลแม่อาย จึงมีความประสงค์จะขอเช่าที่ดิน
วัดดอยแก้ว จ านวน 122.65 ตารางวา จ านวน 3 ปี จนกว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะก าหนดการ
เช่าให้เป็นระยะเวลา 30 ปี   

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้  หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม 

มติท่ีประชุม     เห็นชอบให้เช่าที่ดินวัดดอยแก้ว  เพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว ตาม
ระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมและเงินบ ารุงศาสนสมบัติ  พ.ศ. 2556  
เทศบาลต าบลแม่อาย จึงมีความประสงค์จะขอเช่าที่ดินวัดดอยแก้ว จ านวน 122.65 ตารางวา จ านวน 3 ปี 
จนกว่าส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะก าหนดการเช่าให้เป็นระยะเวลา 30 ปี ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  
9  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง  งดออกเสียงจ านวน 1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  7    เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
กันเงินงบประมาณ กรณียังมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ ๕ พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการศึกษา 
งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์  เครื่องปรับอากาศ  จ านวน 94,000 บาท 
ซึ่งส านักงบประมาณ มีประกาศหลักเกณฑ์ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561  เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ 
จึงท าให้กองการศึกษาไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศได้ เนื่องจากคุณลักษณะพื้นฐานเปลี่ยนไป 
ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้

 

 



9 

 

1. ค าช้ีแจงงบประมาณเดิม 
- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,
๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่องๆละ 47,000 บาท คุณสมบัติดังนี้ 
            1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 

 2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
     3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000   

บีทียู ต้องได้รับ 
การรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 

   4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเรจ็รูปทัง้ชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและ
หน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
   5. เครื่องปรบัอากาศทีม่ีระบบฟอกอากาศ สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ
สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ เช่น  
        - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน 
        - ชนิดติดผนัง  
       ส าหรบัชนิดตู้ต้ังพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ 

6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
      7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ ครั้งที ่3/2539 (ครั้งที ่57) เมื่อวันที ่14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
โดยให้พิจารณาจัดซือ้เครือ่งปรับอากาศที่มปีระสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้
หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ 

- ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากันใหพ้ิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
- ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นับจ านวนบีทียหูารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผล

ที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครือ่งปรับอากาศมปีระสิทธิภาพสงู สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
8. การติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
    (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี ้สวิตช์ 1 ตัว  
         ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
9. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับ 

อากาศ) 
     (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
         ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท 
         ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท 
    (2) ชนิดตู้ต้ังพื้น 
         ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท 
         ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท 
    (3) ชนิดติดผนัง 
         ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มีนาคม 2560 ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาลสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบบัที ่1 หน้า 75 
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1.  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณเป็นข้อความดงันี้ 
    - แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

เครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,
๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่องๆละ 47,000 บาท คุณสมบัติดังนี้ 
        1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 

      2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
      3. เครือ่งปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทีย ู

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
      4. ต้องเป็นเครื่องปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเรจ็รปูทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน 
      5. เครือ่งปรับอากาศที่มรีะบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า 

(Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Lonizer) เป็นต้น สามารถดักจบัอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์
สามารถท าความสะอาดได ้

- ชนิดตั้งพื้นหรอืแขวน  
- ชนิดติดผนัง  

     ส าหรับชนิดตู้ต้ังพื้น เป็นเครื่องปรบัอากาศที่ไมม่ีระบบฟอกอากาศ 
      6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
      7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ 

  - ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
  - ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นับจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผล

ที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
       8. การติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
       (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ดงันี ้สวิตช์ 1 ตัว  
     ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กิน 15 เมตร 
       9. ค่าติดต้ังเครื่องปรบัอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา

เครื่องปรบัอากาศ) 
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทีย ู4,000 บาท 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทีย ู5,500 บาท 
(2) ชนิดตู้ต้ังพื้น  

ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทีย ู5,000 บาท 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทีย ู6,000 บาท 
(3) ชนิดติดผนัง 
     ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 
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จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาลสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 หน้า 75 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ที่ท าใหล้ักษณะ ปรมิาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาทอ้งถ่ิน”  

และขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.................................” 

  นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้  หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม  (ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล อยู่ในที่
ประชุม 9 ท่าน) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และอนุมัติให้
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 36,๐๐๐  บีทียู ฉลาก
ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 

- แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,
๐๐๐ บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕ พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่องๆละ 47,000 บาท คุณสมบัติดังนี้ 
        1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียู 

      2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
      3. เครือ่งปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทีย ู

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
      4. ต้องเป็นเครื่องปรบัอากาศทีป่ระกอบส าเรจ็รปูทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย

ระบายความรอ้นจากโรงงานเดียวกัน 
      5. เครือ่งปรับอากาศที่มรีะบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า 

(Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Lonizer) เป็นต้น สามารถดักจบัอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์
สามารถท าความสะอาดได ้

- ชนิดตั้งพื้นหรอืแขวน  
- ชนิดติดผนัง  

     ส าหรับชนิดตู้ต้ังพื้น เป็นเครื่องปรบัอากาศที่ไมม่ีระบบฟอกอากาศ 
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      6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
      7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ  (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับ
การประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ 

  - ถ้าจ านวนบีทียูเท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
  - ถ้าจ านวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นับจ านวนบีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผล

ที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
       8. การติดตั้งเครื่องปรบัอากาศ 
       (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอปุกรณ์ดงันี ้สวิตช์ 1 ตัว  
     ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเ่กิน 15 เมตร 
       9. ค่าติดต้ังเครื่องปรบัอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคา

เครื่องปรบัอากาศ) 
(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทีย ู4,000 บาท 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทีย ู5,500 บาท 
(2) ชนิดตู้ต้ังพื้น  

ขนาดไม่ต่ ากว่า 33,000 บีทีย ู5,000 บาท 
     ขนาดไม่ต่ ากว่า 42,000 บีทีย ู6,000 บาท 
(3) ชนิดติดผนัง 
     ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มกราคม 2561 ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนาเทศบาลสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 หน้า 75 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  8  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน - เสียง  งดออกเสียงจ านวน 1  เสียง  

ระเบียบวาระที่  8    เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยกองการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงาน

การศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 88,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง 
และได้กันเงินงบประมาณไว้สมัยการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 สมัย
ที่สาม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เพื่อน ามาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเ ตอร์ ในปีงบประมาณรายจ่าย
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ประจ าปี พ.ศ.2561 เนื่องจากในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม มีประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ฉบับประกาศ ณ 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กองการศึกษาจึงไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งขณะนี้
คงเหลือระยะเวลาในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกเพียง 1 เดือน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการดังกล่าวได้ทัน แต่เทศบาลต าบลแม่อาย มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 

2 GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 
59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม (ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล มีจ านวน 10 
ท่าน) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)  แผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรบังานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย       
มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 

2 GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 8 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  2  เสียง 
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ระเบียบวาระที่  9    เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
จ านวน 10 เครื่อง 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยกองการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงาน

การศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
งบประมาณตั้งไว้ 43,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จ านวน 10 เครื่อง เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยอยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อทันตามก าหนดระยะเวลาได้ ซึ่ง
ขณะนี้คงเหลือระยะเวลาในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกเพียง 1 เดือน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการดังกล่าวได้ทัน แต่เทศบาลต าบลแม่อาย มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) จ านวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อ

นาที (ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที 

(ipm)  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสรา้ง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
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  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.................................” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้  หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม  

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank 
Printer) จ านวน 10 เครื่อง  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink 
Tank Printer) จ านวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต  
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที

(ipm)  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 10 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 4.5 ภาพต่อนาที (ipm)  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น  
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 10    เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยกองการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงาน

การศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอ ร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 176,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 เครื่อง 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีประกาศหลักเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 โดยอยู่
ระหว่างด าเนินการจัดหาครภัุณฑ์คอมพิวเตอร ์จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจดัซื้อทันตามก าหนดระยะเวลาได้ 
ซึ่งขณะนี้คงเหลือระยะเวลาในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกเพียง 1 เดือน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการดังกล่าวได้ทัน แต่เทศบาลต าบลแม่อาย มีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 22,000 บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
3.0 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 

2 GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ 2562 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน.................................” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้  หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม  
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มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จ านวน 8 
เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคาเครื่องละ 
22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี ้

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย       
มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.0 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้  
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า ขนาดไม่น้อยกว่า 

2 GB หรือ  
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
  3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

หรือชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อย

กว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  11    เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
(กันเงินท่ียังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน) 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
จ านวน 1 รายการ  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการและเหตุผล 

  1.  ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 2561  
สมัยที่ 2 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  ได้อนุมัติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)  หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุ ภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครอืข่าย  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย จ านวน 5 ตัว 
พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 5 จุด งบประมาณจ านวน 110,000.-  บาท   

2.  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
ประจ าปี 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
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดเครอืข่าย จ านวน  5 ตัว พร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 5 จุด  
โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  (CCTV) ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ลงวันที่ 11  ตุลาคม  2560 งบประมาณจ านวน 
110,000.-  บาท  งบประมาณที่ตั้งไว้ในการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 100,๐๐๐.-  บาท  ดังนั้นต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอรข์องจังหวัดก่อน  จึงจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ได้  ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพัน)  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕60 (กันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้จัดตั้งงบประมาณไว้  แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  กล้องโทรทัศน์วงจรปดิชนิดเครือข่าย  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน  5 จุด งบประมาณจ านวน 
110,000.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายในอาคาร  
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 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) ส าหรับการ

บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
    - มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้ 
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    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 
Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 

    - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 

          - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้  

    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 
IEEE802.1X ไดเ้ป็น อย่างน้อย  

    - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card  

    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 
Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์
ผู้ผลิต  

    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

   โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
(CCTV)  ประจ าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ลงวันที่ 11  ตุลาคม  2560  

จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 
59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้  หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม  
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มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน  5 จุด งบประมาณตั้งไว้จ านวน 110,000.-  บาท รายละเอียดดังนี้ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายในอาคาร  
ส าหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป 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) ส าหรับการ

บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
    - มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
    - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
    - มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
    - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได ้ 
    - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได ้ 
    - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
    - ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
    - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
    - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้ 

          - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถท างานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้  

    - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , 
IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย  

    - มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card  

    - ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming 
Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์
ผู้ผลิต  

    - ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
    - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 

   โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  
(CCTV)  ประจ าปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ลงวันที่ 11  ตุลาคม  2560  

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 9 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 



22 

 

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ ขอแจ้งก าหนดการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61  สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ได้ก าหนดไว้ในวันที่ 20 สิงหาคม 
2561 เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อจากการประชุมในครั้งนี้ และ
ก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบลแมอ่าย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ได้ก าหนด
ไว้ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เพื่อจะได้น าญัตติต่างๆ ให้สภาเทศบาลต าบลแม่อายพิจารณา และจะได้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ทราบต่อไป  มีท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก ขอเชิญ
เสนอได้ 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก     
ขอเชิญเสนอได้ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  การสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่อาย 
บริเวณระหว่างวัดกับโรงเรียน ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยเสนอเรื่องให้สภาเทศบาลต าบลแม่อาย พิจารณาแล้วนั้น 
ทราบว่าปัจจุบันเทศบาลต าบลแมอ่ายได้ท ารั้วกั้นแบบใช้ไม้ไผ่ จึงอยากทราบว่าการด าเนินการในการจัดท ารั้วที่
ได้มาตรฐานแข็งแรง เพื่อป้องกันเด็ก เป็นอย่างไร 

และได้รับแจ้งจากผูเ้ลีย้งหมู ว่าคอกกันหมูโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลแม่อาย ช ารุด ขอให้ฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบด้วย 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้มีการเสนอเข้า
สภาเทศบาลในวันนี้ จากการตรวจสอบดูเห็นว่ามีความครอบคลุมในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะด้านเครื่องใช้ที่
จ าเป็นของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอขอบคุณและชมเชย ฝ่ายบริหารที่ได้น าข้อเสนอแนะของ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มาได้พิจารณาแก้ไข 

นายวัชระ  เสริฐสมใจ  รองปลัดเทศบาลฯ  ในฐานะเป็นรักษาการผู้อ านวยการกอง
การศึกษา ขอช้ีแจงการสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่อาย จากการประชุมระหว่างโรงเรียนฯ กับทาง
คณะกรรมการวัดมาตุการาม ซึ่งทางวัดมาตุการาม ได้ขอให้เทศบาลฯ ออกแบบรั้วให้สามารถถอดเก็บได้ เพื่อ
ความสะดวกในการจัดงานต่างๆ ของวัดมาตุการาม จึงจะได้มีการออกแบบและน าเสนอเข้าแผนพัฒนาเทศบาล
และเทศบัญญัติงบประมาณ ต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก   ถ้าไม่มี  
ส าหรับวันน้ีหมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 
 
 
 

       (ลงช่ือ)                   ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายชุมพร  แสงเป๊ก) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
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คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจ าสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  ในวันที่ 9 สิงหาคม 
2561 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
(ลงช่ือ)              
                  (นายสมบูรณ์   ดวงฤทธ์ิ) 
                     ประธานกรรมการ ฯ     
 
 
(ลงช่ือ)               
               (นายประพันธ์   การินทร์บุตร)์ 
                          กรรมการ ฯ     
 
 
(ลงช่ือ)               
                 (นายอินปั๋น   มะโนน้อม) 
                         กรรมการ ฯ 

สภาเทศบาลต าบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่  20 สิงหาคม  2561 

 
 
 
        (ลงช่ือ)                

                (นายเจริญ   หงษ์ประสทิธ์ิ) 
           ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 


