
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก 

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
************************************************** 

ผู้มาประชุม  
๑. นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๒. นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

  และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๓. นายอินปั๋น  มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๔. นายประพันธ์ การินทร์บุตร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๕. นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๖. นายพนม   เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๗. นายสัญญา แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายชุมพร แสงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 
๒. นางนงลักษณ์ ทานันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
๒. นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
๓. นายยุทธนา  ปัญญาสุภาตระกูล เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
๔. นายวัชระ เสริฐสมใจ รองปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
๕. นายกิตติพงษ์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
๖. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๗. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 

  นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองประธานสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจำนวน 7 ท่าน  
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ 
ดังนี้ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมในครั้งนี้จำนวน 2 ท่าน คือนายชุมพร  แสงเป๊ก 
และนางนงลักษณ์  ทานันท์ สมาชิกสภาเทศบาล  เนื่องจากนายชุมพร  แสงเป๊ก  สมาชิกสภาเทศบาล และ
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เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย จึงต้องแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ชั่วคราว ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 19 วรรคสอง โดยให้สมาชิกสภา
เทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ที่สมควรจะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ชั่วคราว 
ขอเชิญเสนอชื่อได ้

นายประพันธ์  การินทร์บุตร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอนางรัตติกาล  ศรีอุทธา ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ชั่วคราว โดยมีนายสมบูรณ์  ดวงฤทธิ์ และนายอินปั๋น มะโนน้อม  
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้รับรอง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาล   ถ้าไม่มีท่านใดเสนอชื่อสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลแม่อายอ่ืน ที่จะปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ชั่วคราว ขอเชิญท่านสมาชิก
สภาเทศบาลได้ลงคะแนน ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ชั่วคราว 

มติที่ประชุม   1. รับทราบการลาของนายชุมพร แสงเป๊ก และนางนงลักษณ์  ทานันท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

2. เห็นชอบให้นางรัตติกาล  ศรีอุทธา ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  
ชั่วคราว  ด้วยคะแนนเสียง  6  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. 2561 สมัยที่สี ่เมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน 2561 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สี่ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภา ทุกท่านตรวจสอบ
ล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2561 สมัยที่สี่ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  6 เสียง  ไม่เห็นด้วยจำนวน – เสียง  งดออกเสียงจำนวน 1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ ประจำปี         
พ.ศ. 2562 และสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยแรก 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ   ในระเบียบวาระนี้ขอหารือกับที่ประชุม
เพ่ือการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยแรก  ซึ่งตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  รวมทั้งที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  บัญญัติไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ 
ครั้งแรก และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 ข้อ 21 วรรคแรกกำหนดไว้ว่า “ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยที่สองของแต่ละปีว่าจะกำหนดจำนวน  ระยะเวลา  และวันเริ่มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป
เมื่อไร ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562  และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 สมัยแรก โดยพิจารณาถึงความจำเป็น  และความสำคัญของแต่ละช่วงสมัยประชุม เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอกำหนดสมัยประชุมสภาฯ 
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นายพนม  เดชะวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอให้มีการกำหนดสมัยประชุมเทศบาล
ตำบลแม่อาย ดังนี้ 

๑.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕62  
สมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤษภาคม 2562  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

๒.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕62    
สมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  1 – 30 สิงหาคม 2562  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

๓.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕62   
สมัยที่สี่  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2562  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

๔.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63  
สมัยแรก  ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ   มีท่านใดจะเสนอกำหนดช่วงเวลาอ่ืน
หรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ ขอเชิญลงมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้ 
๑.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕62  

สมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤษภาคม 2562  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๒.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕62    

สมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  1 – 30 สิงหาคม 2562  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๓.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕62   

สมัยที่สี่  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2562  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๔.  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕63  

สมัยแรก  ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563  มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  6 เสียง  ไม่เห็นด้วยจำนวน – เสียง  งดออกเสียงจำนวน 1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง  ขออนุ มัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย   ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่อายได้อนุมัติ
ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน  5 จุด  งบประมาณตั้งไว้  จำนวน 110,000. -  
บาท ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม  
๒๕๖๑  เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ได้เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้อง
วงจรปิดและประกาศใช้เมื่อวันที่  26  ตุลาคม  2561  จึงมีผลให้รายการคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้อง
วงจรปิดที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ในการประชุมสภาเทศบาล
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ตำบลแม่อาย  สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561  สมัยที่สาม  ครั้งที่  1  วันที่  9  สิงหาคม  2561  ไม่เป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่  26  ตุลาคม  2561  ดังนั้นจึงมีความ
จำเป็นจะต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 
พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้อง
วงจรปิด   ตามประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงวันที่  26  ตุลาคม  2561 ดังนี้   

คำชี้แจงงบประมาณเดิม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕60 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย จำนวน  5 ตัว พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 จุด งบประมาณจำนวน 110,000. -  
บาท รายละเอียดดังนี้ 

      1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายใน
อาคาร  สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

    -  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) สำหรับการ

บันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
    -    มีความไวแสงน้อยสุดไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ

ไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)  
    -    มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
    -    มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 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 และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่องเดียวกันได้  

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

    -    มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card 
หรือMini SD Card  

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

    -    ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
    -    ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
    -    ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
   โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  

(CCTV)  ประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ลงวันที่ 11  ตุลาคม  2560 
เพ่ือใช้สำหรับการตรวจสอบความเรียบร้อยภายในอาคารโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย  และความ
ปลอดภัยของคอกพักสัตว์ (สุกร)   

              ขอแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณใหม่ดังนี้ 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. ๒๕60 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ได้จัดตั้งงบประมาณไว้ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย จำนวน  5 ตัว พร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 5 จุด งบประมาณจำนวน 110,000. -  
บาท  รายละเอียดดังนี้ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร 
สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยท่ัวไป คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีความละเอียดของภาพสู งสุ ดไม่ น้ อยกว่ า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่ น้ อยกว่ า 
2,073,600 pixel  

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใช้ เทค โน โลยี  IR-Cut filter หรือ  Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการ

บันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 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 หรือดีกว่า 

และ สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้  

- สามารถใช้ งานกับมาตรฐาน  HTTP, HTTPS, “NTP หรือ  SNTP”, SNMP , RTSP , 
IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย  
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- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD 

Card  
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 

(API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ                

โดยจัดซื้อเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561  

ข้อระเบียบ 

  1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 31 การโอน  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
คำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายระยะเวลาให้เบิกตัดปีไว้  จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้  หรือขยายระยะเวลาเบิกตัดปี 

2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2557  ข้อ 59 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติไว้
ดังนี้  “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  ให้ขออนุมัติ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ทำให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงหรือขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี” 

จึงขอมติจากสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ใน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม  
2561) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ในการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่  1 วันที่ 9 สิงหาคม 2561) ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร 
สำหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีความละเอียดของภาพสู งสุ ดไม่ น้ อยกว่ า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่ น้ อยกว่ า 
2,073,600 pixel  

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
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- ใช้ เทค โน โลยี  IR-Cut filter หรือ  Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการ

บันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่

มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 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 หรือดีกว่า 

และ สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้  

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

- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card  
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface 

(API) ในรูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ                

โดยจัดซื้อเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  ฉบับเดือนตุลาคม 2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561  

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  6 เสียง  ไม่เห็นด้วยจำนวน – เสียง  งดออกเสียงจำนวน 1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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  หลักการและเหตุผล 
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 369/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561  โดยตามคำสั่งดังกล่าวคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปีแต่เนื่องด้วยนายณรงค์ ปัญญากุล  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายโดยมีผลเมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม พ.ศ. 2561  ดังนั้น  จึงทำให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่คัดเลือกมาจากตัวแทนของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล แม่อายว่างลงจำนวน 1 ตำแหน่งและเพ่ือให้เทศบาล
ตำบลแม่อายสามารถดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  จึงมีความจำเป็นต้องคัดเลือก
ตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลแม่อาย ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการที่ว่างลง จำนวน 1 ตำแหน่ง 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559  หมวด 6 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28(1)  ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 1 คนเป็นกรรมการและมีวาระการ
ดำรงตำแหน่งคราวละสองปีและเพ่ือเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ขอเชิญเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการที่  
ว่างลง จำนวน 1 ตำแหน่ง ขอเชิญเสนอได้ 

นายสมบูรณ์  ดวงฤทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอนายสัญญา  แสนศรี  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย โดยมี    
นายพนม  เดชะวงค์  และนายประพันธ์  การินทร์บุตร  เป็นผู้รับรอง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอ
ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  5  เสียง  ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน  2  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6    เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. รูปตัวยู 
พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา  

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
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นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้รับอนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตำบล
มะลิกา แต่รายการก่อสร้างดังกล่าวมีข้อความ ”ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู” ไม่ครบถ้วน จึงมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการให้ถูกต้อง ตามรายการดังนี้  

   คำชี้แจงงบประมาณเดิม แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาล
ซอย 53 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา กว้าง 0.25 เมตร ยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร พร้อมขยายผิว
จราจร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 303 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 
299,400 บาท 

  คำชี้แจงงบประมาณใหม่ แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนน
เทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา กว้าง 0.25 เมตร ยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร พร้อม
ขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 303 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 299,400 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541 ความนัยข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีท่านใดอภิปราย ขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด  ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 
ตำบลมะลิกา กว้าง 0.25 เมตร ยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร หนา 0.15 
เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 303 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 299,400 บาท ด้วย
คะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  7    เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายการก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. รูปตัวยู 
พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 73 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา  
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นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้รับอนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 73 หมู่ที่ 7 ตำบล
มะลิกาแต่รายการก่อสร้างดังกล่าวมีข้อความ ”ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู” ไม่ครบถ้วน จึงมีความ
จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการให้ถูกต้อง ตามรายการดังนี้  

  คำชี้แจงงบประมาณเดิม แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาล
ซอย 73 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา กว้าง 0.25 เมตรยาว 75 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 135,000 บาท 

  คำชี้แจงงบประมาณใหม่ แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ำ  ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนน
เทศบาลซอย 73 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา กว้าง 0.25 เมตรยาว 75 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 135,000 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 ความนัยข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือ
ขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีท่านใดอภิปราย ขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 73 หมู่ที่ 7 
ตำบลมะลิกา กว้าง 0.25 เมตรยาว 75 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 135,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  6 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  8    เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 รายการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาล
ซอย 64/2 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
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นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้รับอนุมัติ ขยายเวลาเบิกจ่ ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้ ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 64/2 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา แต่รายการก่อสร้าง
ดังกล่าวมิได้กำหนดความลึกเฉลี่ยของรางระบายน้ำไว้ จึงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการให้ถูกต้อง ตามรายการดังนี้  

  คำชี้แจงงบประมาณเดิม แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
ถนนเทศบาลซอย 64/2 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 26.00 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 52,000.- บาท  

คำชี้แจงงบประมาณใหม่ แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด
ถนนเทศบาลซอย 64/2 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 26.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-
0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 52,000.- บาท 

  ตามความนัยข้อ 59 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547และ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคสอง “หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี  

ตามความนัยข้อ 31 “การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิก
ตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลา
เบิกตัดป”ี 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีท่านใดอภิปราย ขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง รายการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560  แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิดถนนเทศบาล
ซอย 64/2 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 26.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 -0.80 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 52,000.- บาท  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 5 เสียง  ไม่เห็นด้วย
ไม่มี งดออกเสียงจำนวน 2 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  9    เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2562 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือรายงาน
ผลการประกาศใช้พัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 

เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการโครงการ
ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดย
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  บรรจุโครงการ
ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้แจ้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นทราบในโอกาสแรกเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ  นั้น จึงมีความ
จำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2562 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือเสนอผู้บริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ โดยให้แจ้งให้สภา
ท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 7 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ตำบลแม่อายรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่อายเพ่ิมเติม  ครั้งที่ 4/2562 เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนา
เทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2562 เป็นการแจ้งให้ทราบประกาศเทศบาลตำบลแม่อาย  ไม่มีการ
ลงมติ หากมีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก  ขอเชิญ
เสนอได้ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
ประจำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนและนำเสนอโครงการเพ่ือบรรจุใน
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี พ.ศ. 2562 ตามตารางที่แจกให้ทุกท่านแล้ว จึงขอให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชาคมด้วย เพ่ือจะได้ชี้แจงการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และปัญหา
ทั่วไปในการดำเนินโครงการให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนในการดำเนินงาน 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่   

ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 

 

  (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นางรัตติกาล   ศรีอุทธา) 

     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ชั่วคราว 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕62 สมัยแรก ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2562   
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
(ลงชื่อ)         
         (นายสมบูรณ์  ดวงฤทธิ์) 
           ประธานกรรมการ ฯ   
 
(ลงชื่อ)         
         (นายอินปั๋น  มะโนน้อม) 
                กรรมการ ฯ 
 
(ลงชื่อ)         
        (นายประพันธ์  การินทร์บุตร)์ 
                กรรมการ ฯ   

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕62 สมัยแรก ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 
สมัยทีห่นึ่ง ในวันที่ 4 เมษายน 2562 

 
        (ลงชื่อ)                                       

            (นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 


