
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม คร้ังที่ 2 

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
***************************************** 

ผู้มาประชุม  
๑. นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๒. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  
๓. นายชุมพร แสงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   

  และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๔. นายอินปั๋น  มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย     
๕. นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๖. นางนงลักษณ์ ทานันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๗. นายพนม   เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย    
๘. นายสัญญา แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
2. นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
3. นายอานันต์ ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
4. นายใจคำ ตุมมาแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
5. นายมงคล คำดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
6. นายสมหมาย คงตาล ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
7. นางปนัดดา จันทร์เทพ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายธวัชชัย บุษดี (แทน) ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นางสาวอาริตา ต่อเพชร รกัษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 
10. นางสาววิสุลัดดา ทรายคำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
11. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดรายงานการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 
นายชุมพร   แสงเป๊ก   เลขานุการสภาเทศบาลฯ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจำนวน 8  
ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรั ย และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 สำหรับวาระนี้ไม่มีเรื่อง
จะแจ้งให้ทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. 2563 สมัยท่ีสาม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภา ทุกท่าน
ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2563 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้  เป็นญัตติแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อเนื่องจากการรับหลักการร่าง     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม ครั้ งที่  1 เมื่อวันที่  14 สิงหาคม 2563 โดย
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ประชุมเพ่ือ
พิจารณาเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ให้สมาชิกสภาเทศบาล
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 49/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ดังนั้น  
จึงขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ  ได้แจ้งผลการพิจารณาให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ทราบ 

นายสมบูรณ์  ดวงฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ข้าพเจ้าประธานกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขอเรียนว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลายื่นแปรญัตติ   
ในระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2563 ได้มีผู้ยื่นหนังสือขอแปรญัตติเพียงท่านเดียว  คือ  นายพิรุณ   
ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด้วยข้าพเจ้า , นายชุมพร 
แสงเป๊ก , นายอินปั๋น  มะโนน้อม , นางนงลักษณ์  ทานันท์ , นายพนม  เดชะวงศ์ , นายสัญญา  แสนศรี  
กรรมการแปรญัตติฯ  และนางรัตติกาล  ศรีอุทธา  เลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดำเนินการประชุม  เมื่อ
วันที่  18 สิงหาคม 2563  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  โดยที่ประชุมได้พิจารณาคำขอแปรญัตติของ
นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ที่ขอแก้ไขรายการเพ่ือให้มีข้อความตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5/2563 โดยไม่มีการแปรญัตติตัดลดงบประมาณแต่ประการใด 
จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 

- รายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงาน
การรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
เอกชน เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 110,000.- บาท หน้าที่ 146 จากข้อความ “เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ตามโครงการลาดตระเวนเฝ้าระวังแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า”  เป็นข้อความดังนี้  “เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย หมู่ที่ 1,2,3,4,8,10 ตำบลแม่อาย และหมู่ที่ 3,4,7,8,10 ตำบลมะลิกา จำนวน 11 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10,000.- บาท ตามโครงการลาดตระเวนเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
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  เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สภา
เทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในส่วนที่ไม่มีการขอแปรญัตติฯ ทั้ง
ฉบับ 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ   เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ         
ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 และมีมติตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญ  หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายขอเชิญลงมติใน
ระเบียบวาระนี ้

มติทีป่ระชุม   1.  เห็นชอบ ให้แปรญัตติแก้ไขรายการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้มีข้อความตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่  5/2563 โดยไม่มีการแปรญัตติตัดลดงบประมาณแต่ประการใด จำนวน 1 รายการ 
รายละเอียดดังนี้ 

     - รายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน
เอกชน เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 110,000.- บาท หน้าที่ 146 จากข้อความ “เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ตามโครงการลาดตระเวนเฝ้าระวังแก้ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟป่า”  เป็นข้อความดังนี้  “เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย หมู่ที่ 1,2,3,4,8,10 ตำบลแม่อาย และหมู่ที่ 3,4,7,8,10 ตำบลมะลิกา จำนวน 11 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 10,000.- บาท ตามโครงการลาดตระเวนเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
  2.  เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564      
ที่สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรบัหลักการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในส่วนที่ไม่มีการขอแปรญัตติฯ 
ทั้งฉบับ 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  การให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มี
การอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร  และให้ที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบ  และให้ตราเป็น     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือไม ่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 
2564  ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรทางศาสนา อุดหนุนวัดในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย  

นายเจริญ  หงส์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายก 
เทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
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นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรทางศาสนา อุดหนุนวัดในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 5 วัด โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ครั้งที่ 2/2563 แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนองค์กรทางศาสนา โดยอุดหนุนวัดในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 5 วัด จำนวน 15,000.- 
บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ตามโครงการประเพณีสลากภัต  โดยมีวัดที่จัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว
ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 วัด ดังนี้ 
  1. วัดมงคลนิมิต  จัดกิจกรรมในวันที่ 14 กันยายน 2563 จำนวน 3,000.- บาท 
  2. วัดสันต้นม่วง  จัดกิจกรรมในวันที่ 20 กันยายน 2563 จำนวน 3,000.- บาท 
  3. วัดบ้านใหม่ปูแช่ จัดกิจกรรมในวันที่ 21 กันยายน 2563 จำนวน 3,000.- บาท 
  4. วัดมาตุการาม  จัดกิจกรรมในวันที่ 23 กันยายน 2563 จำนวน 3,000.- บาท 
  5. วัดมงคลสถาน จัดกิจกรรมในวันที่ 24 กันยายน 2563 จำนวน 3,000.- บาท 

  ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้จ่ายเงินอุดหนุนวัด จำนวน 5 
วัด ตามรายการดังกล่าวข้างต้น และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อายแล้ว จะได้รายงาน
ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุนต่อไป 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 (8) ได้บัญญัติดังนี้ “เทศบาลอาจมีรายจ่าย 
ดังต่อไปนี้ (8) เงินอุดหนุน” และมาตรา 67 ทวิ ได้บัญญัติดังนี้ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67(8) และการ
จ่ายเงิน เพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติแล้ว 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไมข่อเชิญ  หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายขอเชิญลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จา่ยเงินอุดหนุนองค์กรทางศาสนา อุดหนุนวัดในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 
15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามโครงการประเพณีสลากภัต จำนวน 5 วัด ดังนี้ 
  1. วัดมงคลนิมิต  จัดกิจกรรมในวันที่ 14 กันยายน 2563 จำนวน 3,000.- บาท 
  2. วัดสันต้นม่วง  จัดกิจกรรมในวันที่ 20 กันยายน 2563 จำนวน 3,000.- บาท 
  3. วัดบ้านใหม่ปูแช่ จัดกิจกรรมในวันที่ 21 กันยายน 2563 จำนวน 3,000.- บาท 
  4. วัดมาตุการาม  จัดกิจกรรมในวันที่ 23 กันยายน 2563 จำนวน 3,000.- บาท 
  5. วัดมงคลสถาน จัดกิจกรรมในวันที่ 24 กันยายน 2563 จำนวน 3,000.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง  ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จำนวน 2 โครงการ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
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นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วย กองการศึกษา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงาน

การศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างรั้วและประตูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- 
บาท เพ่ือใช้งานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) และโครงการปรับปรุงห้องล้างหน้า แปรง
ฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) งบประมาณ ตั้งไว้ 107,700.- บาท เพ่ือใช้งานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึง
อาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างรั้วและประตูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) และ
ปรับปรุงห้องล้างหน้า แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ดังกล่าวได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบล แม่อายให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคแรก ได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รายละเอียดดังนี้ 

1. กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท โครงการก่อสร้างรั้วและประตู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วและประตูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อายกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561 – 2565) หน้าที่ 247 ข้อที ่26  รวมกันเงินงบประมาณ เป็นเงิน 200,000.- บาท 

2. กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้ 107,700.- บาทโครงการปรับปรุงห้องล้างหน้า 
แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องล้างหน้า แปรงฟัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อายกำหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 10 ข้อที่ 4  รวมกันเงิน
งบประมาณ  เป็นเงิน 107,700.- บาท 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ  หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายขอเชิญลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียด
ดังนี้ 

1. กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  
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แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท โครงการก่อสร้างรั้วและประตู
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วและประตูโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อายกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
2561 – 2565) หน้าที ่247 ข้อที ่26  รวมกันเงินงบประมาณ เป็นเงิน 200,000.- บาท 

2. กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้ 107,700.- บาท โครงการปรับปรุงห้องล้างหน้า 
แปรงฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงห้องล้างหน้า แปรงฟัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อายกำหนด เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 10 ข้อที่ 4  รวมกันเงิน
งบประมาณ  เป็นเงิน 107,700.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และ
กันเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยกองการศึกษา มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กดอยแก้ว เพ่ือให้เป็นสถานที่เหมาะสำหรับทำการเรียนการสอน และเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประกาศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 หน้า 29 ข้อ 8 เรียบร้อยแล้ว กองการศึกษา จึงขออนุมัติสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงิน 167,800.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

- โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้ 167,800.- บาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแก้ว เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอยแก้ว ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อายกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2562 หน้าที่ 29 ข้อที ่8 รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 167,800 บาท 

  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่าย

ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,388,280.- บาท งบประมาณคงเหลือ 946,200.- 
บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 167,800.- บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 778,400.- บาท 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่”  

และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแก้ว ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังกล่าว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่4 )พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคแรก 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายขอเชิญลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจำนวนเงิน 167,800.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

- โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  
  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณตั้งไว้ 167,800.- บาท โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยแก้ว เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอยแก้ว ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อายกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที ่1/2562 หน้าที่ 29 ข้อที ่8 รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 167,800 บาท 

  โอนลด 
  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่าย

ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,388,280.- บาท งบประมาณคงเหลือ 946,200.- 
บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 167,800.- บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 778,400.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  8 เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และ
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จำนวน 7 รายการ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จำนวน 7 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย  หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานโรงฆ่าสัตว์ มีความ

ต้องการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้
บริการโรงฆ่าสัตว์  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เป็นจำนวนเงิน  58,000.- บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

1.โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร      

ท่อพญานาค งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อพญานาคขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 
เครื่องๆละ 10,000.- บาท  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น  หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์  

1.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,800.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 58,800.- บาท โอนลด
ครั้งนี้จำนวน  10,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 48,8๐๐.- บาท 

2.โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง งบประมาณตั้งไว้ 6,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพาย
หลัง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่องๆละ 6,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น  หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์ 

2.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,800.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 48,800.- บาท โอนลด
ครั้งนี้จำนวน  6,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 42,8๐๐.- บาท 

3.โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัวเครื่องกดน้ำร้อน-เย็น งบประมาณตั้งไว้ 5,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกดน้ำร้อน-เย็น แบบ
ถังคว่ำจำนวน 1 เครื่องๆละ 5,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น  หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์ 

3.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ถัง

น้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,800.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 42,800.- บาท โอนลดครั้ง
นี้จำนวน 5,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 37,8๐๐.- บาท 

4.โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

พัดลมติดผนัง งบประมาณตั้งไว้ 8,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 
ตัวๆละ 2,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์ 
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4.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,800.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 37,800.- บาท โอนลด
ครั้งนี้จำนวน 8,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 29,8๐๐.- บาท 

5.โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ตู้ถังดับเพลิง งบประมาณตั้งไว้ 2,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บถังดับเพลิงแบบคู่ จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 
2,000.- บาท  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น  หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซือ้ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์ 

5.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,800.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 29,800.- บาท โอนลด
ครั้งนี้จำนวน 2,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 27,8๐๐.- บาท 

6.โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รถเข็นปูน งบประมาณตั้งไว้ 3,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นปูน 2 ล้อ จำนวน 2 คันๆ ละ 
1,500.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์  

6.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,800.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 27,800.- บาท โอนลด
ครั้งนี้จำนวน 3,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 24,8๐๐.- บาท 

7.โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เครื่อง

ฉีดน้ำแรงดันสูง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 100 บาร์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 24,000.- บาท 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่

เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์ 
7.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,800.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 24,000.- บาท โอนลด
ครั้งนีท้ั้งจำนวน และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ  800.- บาท 

รวมเป็นเงินงบประมาณโอนครั้งนี้ทั้งสิ้น 58,000.- บาท 

ข้อระเบียบ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
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เป็นรายการใหม่ให้เป็นอนุมัติของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวม
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคแรก ได้กำหนดไว้ดั งนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายขอเชิญลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จำนวน 7 รายการ เป็นจำนวนเงิน 58,000.- บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

1.โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร      

ท่อพญานาค งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อพญานาคขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 
เครื่องๆละ 10,000.- บาท  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น   หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซือ้ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์  

1.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 58,000.- บาท โอนลด
ครั้งนี้จำนวน  10,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 48,๐๐๐.- บาท 

2.โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร 

เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง งบประมาณตั้งไว้ 6,000.- บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพาย
หลัง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่องๆละ 6,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น  หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์ 

2.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 48,000.- บาท โอนลด
ครั้งนี้จำนวน  6,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 42,๐๐๐.- บาท 

3.โอนเพิ่ม   (ตัง้จ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัวเครื่องกดน้ำร้อน-เย็น งบประมาณตั้งไว้ 5,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องกดน้ำร้อน-เย็น แบบ
ถังคว่ำจำนวน 1 เครื่องๆละ 5,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์ 
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3.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ถัง

น้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 42,000.- บาท โอนลดครั้ง
นี้จำนวน 5,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 37,๐๐๐.- บาท 

4.โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

พัดลมติดผนัง งบประมาณตั้งไว้ 8,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 4 
ตัวๆละ 2,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น  หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอ่ืนเคยจัดซือ้ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์ 

4.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 37,000.- บาท โอนลด
ครั้งนี้จำนวน 8,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนีแ้ล้วมงีบประมาณคงเหลือ จำนวน 29,๐๐๐.- บาท 

5.โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ตู้ถังดับเพลิง งบประมาณตั้งไว้ 2,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บถังดับเพลิงแบบคู่ จำนวน 1 ตู้ๆ ละ 
2,000.- บาท  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น  หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์ 

5.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 29,000.- บาท โอนลด
ครั้งนี้จำนวน 2,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 27,๐๐๐.- บาท 

6.โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รถเข็นปูน งบประมาณตั้งไว้ 3,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นปูน 2 ล้อ จำนวน 2 คันๆ ละ 
1,500.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่
เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์  

6.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 27,000.- บาท โอนลด
ครัง้นี้จำนวน 3,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 24,๐๐๐.- บาท 

7.โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เครื่อง

ฉีดน้ำแรงดันสูง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดนำ้แรงดันสูง 100 บาร์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 24,000.- บาท 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่

เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้งานโรงฆ่าสัตว์ 
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7.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส งบประมาณตั้งไว้ 58,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 24,000.- บาท โอนลด
ครั้งนีท้ั้งจำนวน และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วไมม่ีงบประมาณคงเหลือ 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  9 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกัน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จำนวน 8 รายการ  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จำนวน 8 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานโรงฆ่าสัตว์ มีความ

ต้องการขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบล   
แม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงิน 439,400.- บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 

เครื่องทำให้สลบด้วยไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 150,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำให้สลบด้วย
ไฟฟ้า ประกอบด้วยเครื่องช็อตและก้านช็อต จำนวน 1 เครื่องๆละ 150,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์ 

1.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 1,379,911.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 150,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 1,229,911.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

2 โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ขอ

แขวนถ่างขาสุกร งบประมาณตั้งไว้ 70,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขอแขวนถ่างขาสแตนเลส แบบมี
ล้อเลื่อน ความกว้างของขาถ่างประมาณ 50 เซนติเมตร รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม  จำนวน 25 ชุดๆ ละ 
2,800.- บาท  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์ 
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2.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 1,229,911.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 70,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 1,159,911.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

3.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ขอ

แขวนรัดขาแทงคอ งบประมาณตั้งไว้ 14,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขอแขวนรัดขาแทงคอ โซ่และห่วงยาว 
56 เซนติเมตรโดยประมาณ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์ 

3.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 1,159,911.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 14,5๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 1,145,411.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

4.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ราว

แขวนหัวสุกร งบประมาณตั้งไว้ 60,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อราวแขวนหัวสุกรจำนวน 2 ชุดๆละ 
30,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์ 

4.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 1,145,411.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 60,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 1,085,411.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

5.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รอก งบประมาณตั้งไว้ 37,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรอกโซ่ไฟฟ้าขนาด 500 kg. ขนาดยกน้ำหนักได้ 
500 kg จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 37,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์  

5.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
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จำนวน 1,085,411.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 37,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 1,048,411.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

6.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัวชุดมีดและเหล็กลับมีด งบประมาณต้ังไว้ 50,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดมีดและเหล็กลับมีด 
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย  

1.มีดแทงคอ  
2.มีดขูดขน  
3.มีดผ่าท้อง  
4.มีดตัดแต่งและชำแหละ  
5.มีดปังตอผ่าซาก  
6.เหล็กลับมีด  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง

จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์  

6.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 1,048,411.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 50,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 998,411.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

7.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัวถังน้ำแข็ง งบประมาณตั้งไว้ 6,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแข็ง ขนาด 300 ลิตร จำนวน 
1 ใบๆ ละ 6,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์ 

7.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 998,411.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 6,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 992,411.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

8.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ งบประมาณตั้งแต่  51,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน คุณลักษณะดังนี้ 

- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ขั้นตำ่ 
- กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซีหรือขนาดเกินกว่า ซีซีที่กำหนดไม่เกิน 5 

ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีที่กำหนดไว้ 
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- ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
8.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 992,411.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 51,9๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 940,511.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

รวมเป็นเงินงบประมาณโอนครั้งนี้ทั้งสิ้น 439,400.- บาท 

ข้อระเบียบ 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอนุมัติของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวม
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคแรก ได้กำหนดไว้ดั งนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายขอเชิญลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จำนวน 8 รายการ เป็นจำนวนเงิน 439,400.- บาท รายละเอียด
ดังนี้ 

1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 

เครื่องทำให้สลบด้วยไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ 150,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำให้สลบด้วย
ไฟฟ้า ประกอบด้วยเครื่องช็อตและก้านช็อต จำนวน 1 เครื่องๆละ 150,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์ 

1.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 1,379,911.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 150,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 1,229,911.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

2 โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ขอแขวน

ถ่างขาสุกร งบประมาณตั้งไว้ 70,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขอแขวนถ่างขาสแตนเลส แบบมีล้อเลื่อน 
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ความกว้างของขาถ่างประมาณ 50 เซนติเมตร รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม จำนวน 25 ชุดๆ ละ 2,800.- 
บาท  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์ 

2.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 1,229,911.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 70,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 1,159,911.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

3.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ขอ

แขวนรัดขาแทงคอ งบประมาณตั้งไว้ 14,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขอแขวนรัดขาแทงคอ โซ่และห่วงยาว 
56 เซนติเมตรโดยประมาณ รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์ 

3.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 1,159,911.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 14,5๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 1,145,411.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

4.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ราว

แขวนหัวสุกร งบประมาณตั้งไว้ 60,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อราวแขวนหัวสุกรจำนวน 2 ชุดๆละ 
30,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์ 

4.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 1,145,411.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 60,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 1,085,411.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

5.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

รอก งบประมาณตั้งไว้ 37,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรอกโซ่ไฟฟ้าขนาด 500 kg. ขนาดยกน้ำหนักได้ 
500 kg จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 37,000.- บาท 
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เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์  

5.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 1,085,411.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 37,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 1,048,411.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

6.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัวชุดมีดและเหล็กลับมีด งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดมีดและเหล็กลับมีด 
จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย  

1.มีดแทงคอ  
2.มีดขูดขน  
3.มีดผ่าท้อง  
4.มีดตัดแต่งและชำแหละ  
5.มีดปังตอผ่าซาก  
6.เหล็กลับมีด  
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง

จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์  

6.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 1,048,411.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 50,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 998,411.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

7.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน

งานครัวถังน้ำแข็ง งบประมาณตั้งไว้ 6,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ำแข็ง ขนาด 300 ลิตร จำนวน 
1 ใบๆ ละ 6,000.- บาท 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้
งานโรงฆ่าสัตว์ 

7.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 998,411.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 6,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 992,411.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 
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8.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ งบประมาณตั้งแต่  51,900.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 คัน คุณลักษณะดังนี้ 

- ขนาดทีก่ำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ขั้นตำ่ 
- กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซีหรือขนาดเกินกว่า ซีซีที่กำหนดไม่เกิน 5 

ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาดซีซีที่กำหนดไว้ 
- ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
- การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562 
8.โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร ประเภทเงินเดือน 

(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
จำนวน 992,411.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 51,9๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 940,511.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หน่วยงานกองช่าง (จำนวน 8 โครงการ) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล  

หลักการและเหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 65 โครงการ 
งบประมาณ 6,471,950.- บาท (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และยังมีโครงการที่
ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 728,400.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน) แต่เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ 
ซึ่งขณะนี้คงเหลือระยะเวลาในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกเพียง 1 เดือน ทำให้สามารถ
ดำเนินการดังกล่าวได้ทัน แต่เทศบาลตำบลแม่อายจำเป็นต้องดำเนินการจ้างก่อสร้างเพ่ือให้เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชนและเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป 

    ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานกองช่าง เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 728,400.- บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ตามรายการดังต่อไปนี้ 
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1. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร และกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
ที่ 12/63 งบประมาณ 120,000.- บาท 

2. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย (ทั้ง 2 ฝั่ง
ถนน) หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 14/63 
งบประมาณ 135,000.- บาท 

3. ก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่33/63 งบประมาณ 120,000.- บาท 

4. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง
2.30 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลแม่อาย ที่ 44/63 งบประมาณ 69,000.- บาท  

5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57/8B หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 48/63 งบประมาณ 120,000.- บาท 
  6. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 58 (ทั้ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา 
ขนาดหนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย         
ที ่52/63 งบประมาณ 60,000.- บาท 
  7. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 58/5 หมู่ที ่8 ตำบลมะลิกา ขนาดหนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่  53/63 
งบประมาณ 30,000.- บาท 
  8. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/4 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา กว้าง 2 
เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 26 ตารางเมตร 
       - บริเวณสะพาน กว้าง 2 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
98 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่54/63 งบประมาณ 74,400.- บาท 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติดังนี้  

“ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น 
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายขอเชิญลงมติในระเบียบวาระนี้ (นายอินปั๋น  มะโนน้อม ไม่อยู่ในที่
ประชุม) 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงาน
กองช่าง เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 728,400.- บาท 
(เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังต่อไปนี้  
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1. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย ขนาดกว้าง 
0.40 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร และกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย 
ที่ 12/63 งบประมาณ 120,000.- บาท 

2. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย (ทั้ง 2 ฝั่ง
ถนน) หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 14/63 
งบประมาณ 135,000.- บาท 

3. ก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่33/63 งบประมาณ 120,000.- บาท 

4. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง
2.30 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 115 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลแม่อาย ที่ 44/63 งบประมาณ 69,000.- บาท  

5. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57/8B หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 48/63 งบประมาณ 120,000.- บาท 
  6. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 58 (ทั้ง 2 ฝั่ง) หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา 
ขนาดหนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย         
ที ่52/63 งบประมาณ 60,000.- บาท 
  7. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 58/5 หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา ขนาดหนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่  53/63 
งบประมาณ 30,000.- บาท 
  8. ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/4 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา กว้าง 2 
เมตร ยาว 13 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 26 ตารางเมตร 
       - บริเวณสะพาน กว้าง 2 เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
98 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่54/63 งบประมาณ 74,400.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี  11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
โครงการก่อสร้างหอประปาสูง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติ กันเงินงบประมาณรายจ่าย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 

หลกัการและเหตุผล 
หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานโรงฆ่าสัตว์ ได้โอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ ครั้งที่ 
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3/2563 เมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2562 แผนงานการพาณิชย์ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างหอประปาสูง งบประมาณตั้งไว้ 400,000.- บาท เพ่ือใช้
ในงานโรงฆ่าสัตว์ และเนื่องจากมีข้อจำกัดในการออกแบบ การสำรวจดินรากฐาน จึงทำให้ใช้เวลาในการ
ดำเนินการกรณีดังกล่าวพอสมควร โดยในขณะนี้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว แต่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินก่อสร้างหอประปาสูง ดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณ 2563 จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 เพ่ือนำไปใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกเงินจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 59 วรรคแรก ได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างหอประปาสูง งบประมาณ 400,000.- บาท 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายขอเชิญลงมติในระเบียบวาระนี้ (นายอินปั๋น  มะโนน้อม ไม่อยู่ในที่
ประชุม) 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ
ก่อสร้างหอประปาสูง งบประมาณตั้งไว้ 400,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี 
งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี 13 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่อาย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ท่านใด
จะอภิปรายหรือให้ขอ้เสนอแนะตอ่สภาเทศบาลก็ขอเชิญได ้

นายพนม  เดชะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ การปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย 
หากดำเนินการแล้ว ขอให้ดำเนินการจัดทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอด้วย และการสร้างโรงฆ่าโค กระบือ 
ควรดำเนินการจัดประชุมโดยเร็ว เนื่องจากมีผู้สอบถามมาเป็นจำนวนมาก 

นายส่งสุข  มูลเมือง  รองนายกเทศมนตรีฯ  โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย มีภารโรงดูแล
ภายนอกอาคาร จำนวน 1 คน ดูแลภายในอาคาร จำนวน 2 คน คอยทำความสะอาดอยู่ เป็นประจำทุกวัน 
และเนื่องด้วยการปฏิบัติงานของโรงฆ่าสัตว์ ซ่ึงมีการดำเนินงานที่ต้องให้ความสำคัญต่อความสะอาด การฆ่าเชื้อ 
การบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ อาจมีปัญหาในการทำงานอยู่มาก เช่น ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์ได้ใช้น้ำประปา
ส่วนภูมิภาค บางครั้งไหลแรง แต่บางครั้งไหลอ่อน ทำให้เกิดอุปสรรคในการทำงาน ต่อไปหากสร้างระบบ
ประปาหอสูงแล้วก็จะแก้ปัญหาน้ำประปาได ้

สำหรับการสร้างโรงฆ่าโค กระบือ จะได้เร่งดำเนินการเชิญประชุมส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากใน
เขตเทศบาลตำบลแม่อาย และนอกเขตเทศบาล มาร่วมหารือด้วย 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก   ถ้าไม่มี  
สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

ที่ประชุม รบัทราบ 

เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 
 

    (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายชุมพร   แสงเป็ก) 

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม  
2563 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)                  
                  (นายสมบูรณ์   ดวงฤทธิ์) 
                     ประธานกรรมการ ฯ     

                           

(ลงชื่อ)              
                 (นายอินปั๋น   มะโนน้อม) 
                          กรรมการ ฯ     

 
(ลงชื่อ)                
                   (นายพนม   เดชะวงศ์) 
                          กรรมการ ฯ     

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕63 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 

 
 

        (ลงชื่อ)           
                (นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์) 

               ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  


