
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 

ในวันที่ 30 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. นางนงลกัษณ์ ทานันท ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   
๕. นายสมบรูณ์ ดวงฤทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๖. นายสัญญา แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 

ผู้ไม่มาประชุม  
๑. นายประพันธ์ การินทร์บุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  (ลาประชุม) 
๒. นายอินปั๋น  มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  (ลาประชุม) 
๓. นายณรงค์ ปัญญากลุ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  (ลาประชุม) 
๔. นายพนม   เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  (ลาประชุม) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ร.อ.เจริญศักดิ ์ บุญวงค์ (แทน) ผูบ้ังคับการกองบงัคับการควบคุมทหารพราน

ศูนย์ปฏิบัติการกองทพัภาคที่ 3 
2. จ.ส.อ.นัตพงษ์ วงค์ไชย (แทน) ผูบ้ังคับการชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3206 
3. นายสุเมธี สืบสาย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัดเชียงใหม่ 
4. อส.ทพ.ส าเนียง ไกรกิจราษฎร ์ กองรอ้ย ทพ.3208 
5. พล.นับสิทธ์ิ ศักดิ์ศิริ ชพส. ที่ 3206 
6. นายรัชชานนท์ ผาสุก (แทน) ก านันต าบลแม่อาย 
7. นายสงวน ตุ้ยศรี (แทน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลแม่อาย 
8. นายสมศักดิ ์ พานจันทร ์ (แทน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลมะลิกา 
9. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
10. นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
11. นายอานันต ์ ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
12. นายใจค า ตุมมาแก้ว ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
13. นายสมหมาย คงตาล ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
14. นายวัชระ เสริจสมใจ รองปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
15. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
16. นางสาววิสุลัดดา ทรายค า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
17. นางสาวศลิษา พรมเมือง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
18. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดรายงานการประชุม 
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เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 

นายชุมพร   แสงเป๊ก   เลขานุการสภาเทศบาลฯ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจ านวน 6   
ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3  ส าหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ขอลาการประชุมในครั้งนี้จ านวน 4 ท่าน คือนาย
ประพันธ์  การินทร์บุตร  นายอินปั๋น  มะโนน้อม  นายณรงค์  ปัญญากุล และนายพนม  เดชะวงศ์   

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2561 

นายเจริญ  หงส์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  อย่างไรขอเชิญ  หากไม่มี
ท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้  (ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม 
จ านวน 9 คน) 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อายสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาร 
พ.ศ. 2560 (รายการกันเงิน) และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ือน าไปจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 1 ชุด 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2560 
(รายการกันเงิน) และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลแม่อาย ได้เหตุชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2560   
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สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  ตามรายการดังนี้  แผนงานเคหะและชุมชน       
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 30,000.- บาท ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี
ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 
พฤษภาคม 2561 เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ จึงท าให้กองช่างไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
เนื่องจากคุณลักษณะพื้นฐานเปลี่ยนไป ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการกันเงิน) และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

1.1  ค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
       -  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด

ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 30,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

       -  มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8       
แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

  -  หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)  มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาด      
ไม่น้อยกว่า 8 MB 

       -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 

1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 1 
GB หรือ 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ 

3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผงวงจรหลัก แบบ  Onboard Graphics 
ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB 

       - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
       - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 

2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
       - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
       - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
       - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
       - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (21 
เมษายน 2560) 
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1.2  ค าชี้แจงงบประมาณใหม่ 
        - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 30,000.- บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

        - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย  
มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2GHz 
        - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 

GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics 

Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักในการ

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 

TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด  

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย  
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)  

   เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ
ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายให้ขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
รายการดังกล่าวข้างต้น ตามความนัยข้อ 31 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้  การโอน การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีหรือขยายเบิกตัดปีประกอบกับตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่งและวรรค
สองแห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ได้ก าหนดดังนี้ 
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานอนุมัติขอกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
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  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ” ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(รายการกันเงิน) และอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 30,000.-บาท คุณลักษณะ
พื้นฐาน 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย      มี
หน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 
3.2GHz 

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี ้
  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 2 

GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

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

แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 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  
(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)  

ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการกันเงิน) และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ือน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 ชุด  

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการกันเงิน) และขอ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 ชุด โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลแม่อาย ได้เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 สมัย
สามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ตามรายการดังนี้ แผนงานเคหะและชุมชน งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 7,900.- บาท ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีประกาศหลักเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ จึงท าให้กองช่างไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ได้เนื่องจากคุณลักษณะพื้นฐาน
เปลี่ยนไป ดังนั้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(รายการกันเงิน)และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1.1 ค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 7 ,900.- บาท เครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 คุณลักษณะพื้นฐาน 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 

ช่อง 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า

100 แผ่น 

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (21 เมษายน 2560) 

1.2 ค าชี้แจงงบประมาณใหม่ 
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แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 7,900.- บาท  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)  

   เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ
ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายให้ขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
รายการดังกล่าวข้างต้น ตามความนัยข้อ 31 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้  การโอน การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีหรือขยายเบิกตัดปีประกอบกับตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่งและวรรค
สองแห่งระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ได้ก าหนดดังนี้ 
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเ ป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานอนุมัติขอกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (รายการกันเงิน) และอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เพื่อ
น าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 ชุด รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ จ านวน 1 ชุด งบประมาณ 7,900.- บาท  
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เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษขนาด A3 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวด าส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

(ppm) หรือ 10.2 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีส าหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที (ppm) 

หรือ 8.1 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom  

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)  

ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการกันเงิน) และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เพ่ือน าไปจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 
2562 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 1 ชุด 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รายการ
กันเงิน) และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีพ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 1 ชุด โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่เทศบาลต าบลแม่อาย จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ในครามประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 สมัยสามัญ สมัยที่
สาม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ตามรายการดังนี้ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 5,800.- บาท ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีประกาศหลักเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติ จึงท าให้กองช่างไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้าได้เนื่องจากคุณลักษณะพื้นฐาน
เปลี่ยนไป ดังนั้น จึงขอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (รายการกันเงิน) และขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เพื่อน าไปจ่าย
ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 1 ชุดรายละเอียด ดังต่อไปนี้  
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1.1 ค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
      แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,800.-บาท 
      เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
      - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
      - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (21เมษายน 2560)) 
1.2 ค าชี้แจงงบประมาณใหม่ 
      แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,800.- บาท 
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

      - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
      - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561)  

 เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อดังกล่าวได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังกล่าว
ข้างต้น ตามความนัยข้อ 31 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้  การโอน การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีหรือขยายเบิกตัดปีประกอบกับตามความในข้อ 59 วรรคหนึ่งและวรรคสอง
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และก าร
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) ได้ก าหนดดังนี้ 
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานอนุมัติขอกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (รายการกันเงิน) และอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 เพื่อ
น าไปจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 1 ชุดรายละเอียด ดังต่อไปนี้   
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แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 5,800.- บาท 
เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

      - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
      - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561) 

ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เพ่ือน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถ่าง
ไฮโดรลิค พร้อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 1 ชุด 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อน าไปจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไฮโดรลิค พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 
ชุด ส าหรับใช้ในการตัดถ่างและค้ ายัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในอาคารและยานพาหนะ ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลต าบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้ 

- หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์โรงงงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไฮโดรลิค 
พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการตัดถ่างและค้ ายัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่
ภายในอาคารและยานพาหนะ จ านวน  1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 650,000.- บาท  (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก จึงขอ
อนุมัติต่สภาเทศบาลต าบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อน าไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ตามความนัยข้อ 59 วรรคแรก แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  ก าหนดไว้ดังนี้     
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อน าไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไฮโดรลิค พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ชุด
รายละเอียดดังนี้ 
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- หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑ์โรงงงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไฮโดรลิค 
พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการตัดถ่างและค้ ายัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่
ภายในอาคารและยานพาหนะ จ านวน  1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 650,000.- บาท  (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  5  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจ านวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระที่  7 เรื่อง  ขออนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2560 เพ่ือน าไปจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 (จ านวน 15 โครงการ) 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่สภาเทศบาลต าบลแม่อาย ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 15 
โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,657,400.- บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)       
เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2560 สมัยที่สาม ครั้งที่ 4  วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕60  ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว.112    
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยงานก่อสร้าง การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติม
และการซ่อมแซม จ าเป็นต้องมีรูปรายการงานก่อสร้างที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รบัอนุญาตประกอบวิชาชีพและ
จ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการ แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่อายยังไม่
มีบุคลากรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่สามารถรับรองงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรุง  การรื้อถอน 
การต่อเติมและการซ่อมแซมได้ จึงได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์บุคคลากรที่มีคุณสมบัติจากส่วนราชการ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว ที่ได้อนุญาต
ให้ นายพลากร สุวรรณรัตน์ ต าแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับอ านวยการต้น ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพที่สามารถรับรองงานก่อสรา้ง รวมทั้งการปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติมและการซอ่มแซมของเทศบาล
ต าบลแม่อายได้ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงท า
ให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินดังกล่าวข้างต้นได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
แต่เทศบาลต าบลแม่อาย ยังมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการตามโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินตามที่กล่าวมา
ข้างต้นเพื่อจัดท าบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างสูงสุด  

ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
2,657,400.- บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามความนัยข้อ 31 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับ
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ที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี
หรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีหรือขยายเบิกตัดปี
ประกอบกับตามความนัยข้อ 59 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดดังนี้ 
“หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่
ท าให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี” ต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจศพบริเวณฌาปนสถาน  หมู่ที่ 4  ต าบล  
แม่อาย กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนดงบประมาณตั้งไว้ 700,000.- บาท  

2.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย 
ขนาดสูง 0.80 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 96,000.- บาท 

3.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 50 หมู่ที่ 5 ต าบลแม่อาย 
ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 
80,000.- บาท 

4.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ล าน้ าอายบริเวณ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่อาย ขนาดสูง 
2.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 210,000.-
บาท 

5.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35/4 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย 
ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 98,400.- บาท 

6.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน บริเวณล าน้ าอายหมู่ที่  6 ต าบลแม่อาย ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 121,500.- บาท 

7.  โครงการก่อสรา้งพนังกั้นน้ าหลังบ้านนายพัฒน์ อะมะสัก หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย สูง 1.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 175,000.- บาท 

8.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 
7 ต าบลแม่อาย ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนดงบประมาณ 99,000.- บาท 

9.  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 10 ต าบลแม่อายขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 115,500.- บาท 

10.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 64/2 
หมู่ที่ 10 ต าบลมะลิกา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 26.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 52,000.- บาท 

11.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ต าบลแม่อาย ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 120,000.- บาท  
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12.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่  ถนน
เทศบาลซอย 57/15 หมู่ที่ 6 ต าบลมะลิกา ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ฯก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท  

13.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57/8B (สายสันป่าฮัก) หมู่ที่ 6 ต าบล
มะลิกา กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 120,000.- บาท  

14.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 20 (ข้างวัดดอนชัยใต้) หมู่ที่ 2 ต าบล
แม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 120,000.- บาท  

15.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย กว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 450,000.- บาท  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ 
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59  วรรคหนึ่ง และวรรคสอง  
ได้บัญญัติดังนี้  

“ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,657,400.- 
บาท (สองล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1.  โครงการก่อสร้างอาคารประกอบพิธีฌาปนกิจศพบริเวณฌาปนสถาน  หมู่ที่ 4  ต าบล  
แม่อาย กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนดงบประมาณตั้งไว้ 700,000.- บาท  

2.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย 
ขนาดสูง 0.80 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 96,000.- บาท 

3.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 50 หมู่ที่ 5 ต าบลแม่อาย 
ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 
80,000.- บาท 

4.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ล าน้ าอายบริเวณ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่อาย ขนาดสูง 
2.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 210,000.-
บาท 
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5.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35/4 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย 
ขนาดสูง 1.50 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 64.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 98,400.- บาท 

6.  โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน บริเวณล าน้ าอายหมู่ที่  6 ต าบลแม่อาย ขนาดสูง 2.00 
เมตร ยาว 27.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 121,500.-บาท 

7.  โครงการก่อสรา้งพนังกั้นน้ าหลังบ้านนายพัฒน์ อะมะสัก หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย สูง 1.50 
เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 175,000.- บาท 

8.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 
7 ต าบลแม่อาย ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนดงบประมาณ 99,000.- บาท 

9.  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 10 ต าบลแม่อายขนาด
กว้าง 1.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 115,500.- บาท 

10.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 64/2 
หมู่ที่ 10 ต าบลมะลิกา ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 26.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 52,000.- บาท 

11.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ต าบลแม่อาย ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 120,000.- บาท  

12.  โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่  ถนน
เทศบาลซอย 57/15 หมู่ที่ 6 ต าบลมะลิกา ปริมาตรไม่น้อยกว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ฯก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท  

13.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57/8B (สายสันป่าฮัก) หมู่ที่ 6 ต าบล
มะลิกา กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 120,000.- บาท  

14.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 20 (ข้างวัดดอนชัยใต้) หมู่ที่ 2 ต าบล
แม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 120,000.- บาท  

15.  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย กว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก าหนด งบประมาณตั้งไว้ 450,000.- บาท  

ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระที่  8 เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
หน่วยงานกองช่าง (จ านวน 28 โครงการ) 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
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นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลต าบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล  

หลักการและเหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 44 โครงการ 
งบประมาณ 6,754,540.- บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยได้ด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยก่อนเดือนมีนาคม พ.ศ.  2561 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 1,861,150.- บาท (หนึ่งล้าน
แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แต่ยังมีโครงการที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้จ านวน  28 
โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 3,932,900.- บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เนื่องจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้แจ้ง
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว.112 ลงวันที่  5 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจนิยาม
ความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
โดยงานก่อสร้าง การปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติมและการซ่อมแซม จ าเป็นต้องมีรูปรายการงานก่อสร้างที่
ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพและจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ แต่เนื่องจากเทศบาลต าบลแม่อายยังไม่มีบุคลากรผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่
สามารถรับรองงานก่อสร้าง รวมทั้งการปรับปรงุ การรื้อถอน การต่อเติมและการซ่อมแซมได้ จึงได้ประสานงาน
ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรที่มีคุณสมบัติจากส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น และได้รับ
ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว ที่ได้อนุญาตให้ นายพลากร  สุวรรณรัตน์ ต าแหน่ง นัก
บริหารงานช่างระดับอ านวยการต้น ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่สามารถรับรองงานก่อสร้าง 
รวมทั้งการปรับปรุง การรื้อถอน การต่อเติมและการซ่อมแซมของเทศบาลต าบลแม่อายได้ เมื่อวันที่ 24 
กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
โครงการดังกล่าวข้างต้นได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่เทศบาลต าบลแม่อาย ยังมีความจ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการตามโครงการตามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อจัดท าบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่าง
สูงสุด  

ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานกองช่าง เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 28 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 3,932,900.- บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามความนัยข้อ 
59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1 ต าบลแม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 
192,000.-  บาท 

2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1 หมู่ที่  1 ต าบลแม่อาย 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน พร้อมหูช้าง 2 ข้าง และประตูปิดเปิดตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก าหนด งบประมาณ 100,000.- บาท 

3. ก่อสร้างราวกันตกถนนเทศบาลซอย 30 หมู่ที่ 3 ต าบลแม่อาย สูง 0.80 เมตร ยาว 100 
เมตรตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 100,000.- บาท 
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4. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 44 หมู่ที่ 4 ต าบล
แม่อาย(ตั้งแต่หน้าวัดบ้านใหม่ปู่แช่จนถึงหน้าสนามเอนกประสงค์) กว้าง 0.30 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 130,000.- บาท 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย44/1 หมู่ที่ 4 ต าบล
แม่อาย กว้าง 0.30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 120,000.- บาท 

6. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 44 (หน้าวัด) หมู่ที่ 4 ต าบลแม่อาย 
ขนาดหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 
60,000.- บาท 

7. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 39/4 หมู่ที่ 6 ต าบล
แม่อาย กว้าง0.25 เมตร ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 50,400.- บาท 

8. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย โดยดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
6 ต าบลแม่อายขนาดสูง 4-5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 300,000.- บาท 

9. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 7 ต าบล
แม่อาย (หน้าบ้านนางใย โปธิ) กว้าง 0.25 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 180,000.- บาท 

10. ก่อสร้างเสริมไหล่ทางเป็น ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย ขนาด
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 
90,000.- บาท 

11. ก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 37 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย ขนาดสูง 
1.50 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมถมดินตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 70,000.- บาท 

12. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 54 หมู่ที่ 8 ต าบล
แม่อาย (หลังตลาดแม่อาย) กว้าง 0.25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมรื้อถอนถนน
เดิม ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 100,000.- บาท 

13. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 56/8 หมู่ที่ 8 
ต าบลแม่อาย (ผู้ช่วยหมิ่น) ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 42 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 75,600.- บาท 

14. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 34/3 หมู่ที่  10 
ต าบลแม่อายกว้าง0.25 เมตร ยาว 47 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตรตามแบบแปลนเทศบาลฯ ก าหนด 
งบประมาณ 84,600.- บาท 

15. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 และ 9/1 
หมู่ที่ 11 ต าบลแม่อาย งบประมาณ 236,500.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

      15.1 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
58 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตรตามแบบแปลนเทศบาลฯ ก าหนด  

      15.2 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ ก าหนด 
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      15.3 ขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ ก าหนด  

16. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/15 หมู่ที่ 2 ต าบลมะลิกา กว้าง 4 เมตร 
ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 153,600.-  บาท 

17. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 ต าบลมะลิกา กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 240,000.- บาท 

18. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 47/2 หมู่ที่ 4 ต าบลมะลิกา กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 58,800.-  บาท 

19. ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ต าบล
มะลิกา กว้าง 0.25 เมตร ยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 303 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 299,400.- บาท 

20. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 57 หมู่ที่ 6 ต าบล
มะลิกา กว้าง 0.30 เมตรยาว 94 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 278,000.- บาท 

21. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 59/1หมู่ที่ 7 ต าบลมะลิกากว้าง 4 เมตร ยาว 
29 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า116 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 
69,600.- บาท 

22. ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 73 หมู่ที่ 7 ต าบล
มะลิกา กว้าง 0.25 เมตรยาว 75 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 135,000.- บาท 

23. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 72หมู่ที่ 7 ต าบล
มะลิกา กว้าง 0.25 เมตรยาว 53 เมตรลึกเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 95,400.- บาท 

24. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 60/1 หมู่ที่ 8 
ต าบลมะลิกา กว้าง 0.30 เมตรยาว 42 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 84,000.- บาท 

25. ก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. กั้นเขตระหว่างหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 ต าบลมะลิกา กว้าง 1.50 
เมตรยาว 70 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 
315,000.- บาท 

26. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 64/2 หมู่ที่ 10 
ต าบลมะลิกา(หน้าบ้านนายบุญเกิดพุฒธรรม)กว้าง 0.25 เมตรยาว 50 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 90,000.- บาท 

27. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ถนนเทศบาล
ซอย 35/3 หมู่ที่ 6,7 ต าบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก าหนด งบประมาณ 112,500.- บาท 
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28. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ถนนเทศบาล
ซอย 35/3B หมู่ที่ 6,7 ต าบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก าหนด งบประมาณ 112,500.- บาท 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงนิ 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติดังนี้  

“ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงาน
กองช่าง เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 จ านวน 28 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,932,900.- 
บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1 ต าบลแม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 
192,000.-  บาท 

2. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1 หมู่ที่  1 ต าบลแม่อาย 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จ านวน 7 ท่อน พร้อมหูช้าง 2 ข้าง และประตูปิดเปิดตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก าหนด งบประมาณ 100,000.- บาท 

3. ก่อสร้างราวกันตกถนนเทศบาลซอย 30 หมู่ที่ 3 ต าบลแม่อาย สูง 0.80 เมตร ยาว 100 
เมตรตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 100,000.- บาท 

4. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 44 หมู่ที่ 4 ต าบล
แม่อาย(ตั้งแต่หน้าวัดบ้านใหม่ปู่แช่จนถึงหน้าสนามเอนกประสงค์) กว้าง 0.30 เมตร ยาว 65 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 130,000.- บาท 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย44/1 หมู่ที่ 4 ต าบล
แม่อาย กว้าง 0.30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 120,000.- บาท 

6. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 44 (หน้าวัด) หมู่ที่ 4 ต าบลแม่อาย 
ขนาดหนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 
60,000.- บาท 

7. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 39/4 หมู่ที่ 6 ต าบล
แม่อาย กว้าง0.25 เมตร ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 50,400.- บาท 

8. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย โดยดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
6 ต าบลแม่อายขนาดสูง 4-5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 300,000.- บาท 
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9. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 7 ต าบล
แม่อาย (หน้าบ้านนางใย โปธิ) กว้าง 0.25 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 180,000.- บาท 

10. ก่อสร้างเสริมไหล่ทางเป็น ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย ขนาด
หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 
90,000.- บาท 

11. ก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 37 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย ขนาดสูง 
1.50 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมถมดินตามสภาพพื้นที่ ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 70,000.- บาท 

12. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 54 หมู่ที่ 8 ต าบล
แม่อาย (หลังตลาดแม่อาย) กว้าง 0.25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมรื้อถอนถนน
เดิม ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 100,000.- บาท 

13. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 56/8 หมู่ที่ 8 
ต าบลแม่อาย (ผู้ช่วยหมิ่น) ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 42 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 75,600.- บาท 

14. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 34/3 หมู่ที่  10 
ต าบลแม่อายกว้าง0.25 เมตร ยาว 47 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตรตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 84,600.- บาท 

15. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 และ 9/1 
หมู่ที่ 11 ต าบลแม่อาย งบประมาณ 236,500.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

      15.1 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
58 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตรตามแบบแปลนเทศบาลฯ ก าหนด  

      15.2 ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 
5 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ ก าหนด 

      15.3 ขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯ ก าหนด  

16. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/15 หมู่ที่ 2 ต าบลมะลิกา กว้าง 4 เมตร 
ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 153,600.-  บาท 

17. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 ต าบลมะลิกา กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 240,000.- บาท 

18. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 47/2 หมู่ที่ 4 ต าบลมะลิกา กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 28 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 98 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 58,800.-  บาท 

19. ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ต าบล
มะลิกา กว้าง 0.25 เมตร ยาว 64 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 303 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 299,400.- บาท 
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20. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 57 หมู่ที่ 6 ต าบล
มะลิกา กว้าง 0.30 เมตรยาว 94 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 278,000.- บาท 

21. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 59/1หมู่ที่ 7 ต าบลมะลิกากว้าง 4 เมตร ยาว 
29 เมตร หนา 0.15 เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า116 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 
69,600.- บาท 

22. ก่อสร้างรางระบาย ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 73 หมู่ที่ 7 ต าบล
มะลิกา กว้าง 0.25 เมตรยาว 75 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 135,000.- บาท 

23. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 72หมู่ที่ 7 ต าบล
มะลิกา กว้าง 0.25 เมตรยาว 53 เมตรลึกเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 95,400.- บาท 

24. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 60/1 หมู่ที่ 8 
ต าบลมะลิกา กว้าง 0.30 เมตรยาว 42 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 84,000.- บาท 

25. ก่อสร้างคลองส่งน้ า ค.ส.ล. กั้นเขตระหว่างหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 ต าบลมะลิกา กว้าง 1.50 
เมตรยาว 70 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 
315,000.- บาท 

26. ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 64/2 หมู่ที่ 10 
ต าบลมะลิกา(หน้าบ้านนายบุญเกิดพุฒธรรม)กว้าง 0.25 เมตรยาว 50 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 90,000.- บาท 

27. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ถนนเทศบาล
ซอย 35/3 หมู่ที่ 6,7 ต าบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก าหนด งบประมาณ 112,500.- บาท 

28. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ถนนเทศบาล
ซอย 35/3B หมู่ที่ 6,7 ต าบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก าหนด งบประมาณ 112,500.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระที่  9 เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 34/2 หมู่ท่ี 10 ต าบลแม่อาย  

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงรายการ และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี ้
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   ด้วยกองช่าง เทศบาลต าบลแม่อาย มีความประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงและกัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจาก มีข้อความในค าช้ีแจงงบประมาณการ
ก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34/2 หมู่ที่ 10 ต าบลแม่อาย ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ดังนั้น จึงขอ
อนุมัติขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34/2 หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่อาย ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการรายการที่ขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ ในครั้งนี้ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แต่เทศบาลต าบลแม่อาย ยังมี
ความจ าเป็นจะต้องด าเนินการตามรายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณตามที่กล่าวมาข้างต้น
เพื่อจัดท าบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างสูงสุด จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังกล่าวข้างต้นเพื่อน าไปใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามความนัยข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ดังนี้  

  ค าชี้แจงงบประมาณเดิม แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34/2 หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่อาย (ทางเข้าบ้านนางธัญญา ค าภา) กว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
129 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 77,400บาท 

  แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น  แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34/2 หมู่ที่ 10 
ต าบลแม่อาย กว้าง 3 เมตร ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 77,400.- บาท 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 ได้บัญญัติดังนี้ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติดังนี้ “ในกรณีที่มี
รายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  และกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 34/2 หมู่ที่ 10 ต าบล
แม่อาย เพื่อน าไปใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้  
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  แผนเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34/2 หมู่ที่ 10 ต าบลแม่อาย กว้าง 3 เมตร 
ยาว 43 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 77,400.- บาท 
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ค้างจ่าย) เพ่ือมาเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ค้างจ่าย) เพื่อ
มาเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

ตามมติที่สภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560  สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ในการจัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 1 เครื่อง  และมติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สอง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
รายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ค้างจ่าย)  เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 17,400.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

    1.1  เครื่องส ารองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 11,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800 บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี ้

           - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

    1.2  เครื่องส ารองไฟฟ้า  งบประมาณตั้งไว้ 5,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 5,800.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

2.  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ
ตั้งไว้ 7,900.- บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน  
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- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า   1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่

น้อยกว่า 250 แผ่น  

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันท่ี  23 พฤษภาคม  2561 

3.  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง  
งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลกั(4 core) จ านวน 1 หน่วย                     
มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
                 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด                       
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
        3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 

TB หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน 1 หน่วย  

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม  2561 
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  ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ขอขยายเวลาเบิกตัดปี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ค้างจ่าย) ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ตามความนัยข้อ 31 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่ง
ก าหนดไว้ดังนี้  การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิก
ตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปีหรือขยายเบิกตัดปีประกอบกับตามความใน
ข้อ 59 วรรคหนึ่งและวรรคสองแหง่ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2548) ได้ก าหนดดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานอนุมัติขอกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 

เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายขยายเวลาเบิก
ตัดปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 3 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องส ารองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 17,400.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

    1.1  เครื่องส ารองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 11,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน  2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 5,800.- บาท คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ 

           - มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (630 Watts) 
 - สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 

    1.2  เครื่องส ารองไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 5,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 5,800.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)  
- สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  

โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

2.  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ
ตั้งไว้ 7,900.- บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด 
Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) คุณลักษณะพื้นฐาน  
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- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm)  
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้  
- มีหน่วยความจ า(Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า   1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ

ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้ 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกัน ไม่

น้อยกว่า 250 แผ่น  
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันท่ี  23 พฤษภาคม  2561 
3.  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล  จ านวน 1 เครื่อง  
งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลกั(4 core) จ านวน 1 หน่วย                     
มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 3.2 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
                 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด                       
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  

  2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
        3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลักใน
การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 

TB หรือ ชนิด Solid State  Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว  จ านวน 1 หน่วย  
โดยใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล

เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม  2561 
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  
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ระเบียบวาระที่  11 เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 เพ่ือน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 ชุด 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ต่อสภา
เทศบาลต าบลแม่อาย ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เพื่อน าไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 ชุด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลแม่อาย  อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕60 และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561   ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ 
ประจ าปี  พ.ศ. 2560  สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 1 ชุด  โดยได้ต้ังงบประมาณไว้ในหน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   ตามแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป    งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน  จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 
16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)   

ค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) เพื่อจ่ายเป็นค่า

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 
16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.3 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

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

หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์ และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 

โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2560  ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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แต่เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันที่  23 พฤษภาคม 2561 เปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติ  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแมอ่าย แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ดังน้ี 
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด   

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561    

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

แต่เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ตาม
ระเบียบราชการในระยะเวลาที่เหลืออยู่ได้ และยังมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน ตามที่ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจ้งงบประมาณ ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จึงขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้กันเงินไว้รายการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000.- บาท  เพื่อน าไปจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โดยถือปฏิบัตติามระเบียบ ดังน้ี 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายการทีไ่ด้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้
เบิกตัดปีได้ หรือขยายเบิกตัดปี   

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 ตามความนัยข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  ข้อ 59 วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง ก าหนดไว้ดังนี้ 
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     ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่
มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

     หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค
หนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  เพื่อน าไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 1 ชุด โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน * (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 16,000.- บาท คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 

TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด   

ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561    

ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระที่  12 เรื่อง  ขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  เพ่ือน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ใน
หน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 6 รายการ 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
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นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล เพื่อขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อน าไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ในหน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 6 รายการ ดังนี้ 

ตามที่  สภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  และอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕60  เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในหน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล 
จ านวน 6  รายการ ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สาม 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  ตามรายการดังนี ้

1. หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย   
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง 
เป็นสายดับเพลิงยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5"X 20 เมตร จ านวน 6 เส้น งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน)  

2. หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย   
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มลม ขนาด 
5 แรงม้า 3 ลูกสูบ ความจุถังพักลม 260 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน)  

3. หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย   
พลเรือนและระงบัอคัคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน   
ตู้ช้ันเก็บเอกสาร 20 ช่อง ชนิดเหล็ก จ านวน 2 ตู้ งบประมาณตั้งไว้ 4,400.- บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

4. หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนและระงบัอคัคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

5. หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย    
พลเรือนและระงบัอคัคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน   
ตูเ้หล็กเก็บเอกสารชนิดมีประตู 2 บานเปิด จ านวน 2 ตู ้ งบประมาณตั้งไว้ 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน)  

6. หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย   
พลเรือนและระงบัอคัคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต ขนาด 138 x 67 x 35 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 
5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  

บัดน้ี ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ
ดังกล่าว ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล
แม่อาย ให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพื่อน าไปจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น  โดยถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ดังนี้ 

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 31 “การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายการทีไ่ด้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้
เบิกตัดปีได้ หรือขยายเบิกตัดปี” 
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2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 ตามความนัยข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  ข้อ 59 วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง ก าหนดไว้ดังนี้ 

     “ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินหรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปล งสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้) 
มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ในหน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 
6 รายการ ตามรายการดังนี ้

1. หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย   
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง 
เป็นสายดับเพลิงยางสังเคราะห์ ขนาด 1.5"X 20 เมตร จ านวน 6 เส้น งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน)  

2. หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย   
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มลม ขนาด 
5 แรงม้า 3 ลูกสูบ ความจุถังพักลม 260 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน)  

3. หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย   
พลเรือนและระงบัอคัคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน   
ตู้ช้ันเก็บเอกสาร 20 ช่อง ชนิดเหล็ก จ านวน 2 ตู้ งบประมาณตั้งไว้ 4,400.- บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  

4. หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนและระงบัอคัคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 1 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

5. หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย    
พลเรือนและระงบัอคัคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน   
ตูเ้หล็กเก็บเอกสารชนิดมีประตู 2 บานเปิด จ านวน 2 ตู ้ งบประมาณตั้งไว้ 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน)  

6. หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย   
พลเรือนและระงบัอคัคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4.5 ฟุต ขนาด 138 x 67 x 35 เซนติเมตร จ านวน 1 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 
5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  
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ระเบียบวาระที่  13 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก  ขอเชิญ
เสนอได้ 

นายสมบูรณ์  ดวงฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอสอบถามฝ่ายบริหาร ตามที่มีการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ครั้งที่ผ่านมาได้เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการเหมืองฝายของแต่ล่ะ
หมู่บ้าน ได้ด าเนินการอย่างไรบ้าง 

นายอานันต์  ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีฯ  เนื่องจากที่ผ่านมากองช่างได้ด าเนินงาน
เร่งด่วนต่างๆ จึงยังไม่ได้ประสานไปยังคณะกรรมการเหมืองฝายของแต่ล่ะหมู่บ้าน  แต่จะรีบด าเนินการตาม   
ที่ท่านได้เสนอมาโดยด่วน 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก   ถ้าไม่มี  
ส าหรับวันน้ีหมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 
 

    (ลงช่ือ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายชุมพร   แสงเป็ก) 

    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจ าสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 สิงหาคม  
2561 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)             
                  (นายสมบูรณ์   ดวงฤทธ์ิ) 
                     ประธานกรรมการ ฯ     

 
 
(ลงช่ือ)             
               (นายประพันธ์   การินทร์บุตร)์ 
                          กรรมการ ฯ     

 
 
(ลงช่ือ)              
                 (นายอินปั๋น   มะโนน้อม) 
                         กรรมการ ฯ 
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สภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61 ......................................................................................................................................... 

 
 

 
        (ลงช่ือ)           

                (นายเจรญิ   หงษ์ประสทิธ์ิ) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลแมอ่าย  


