
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม คร้ังที่ 3 

ในวันที่ 26 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. นายพนม   เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๗. นายสัญญา แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

ผู้ไม่มาประชุม  
- นางนงลักษณ์ ทานันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 

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. นายกิตติพงศ์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดรายงานการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 

นายชุมพร   แสงเป๊ก   เลขานุการสภาเทศบาลฯ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจำนวน 7  
ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมยัที่สาม ครั้งที่ 3 สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 
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1. มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมในครั้งนี้  จำนวน 1 ท่าน คือนางนงลักษณ์   
ทานันท ์ เนื่องจากติดภารกิจการศึกษาดูงานของคณะ อสม. 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. 2563 สมัยทีส่าม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที ่20 สิงหาคม 2563 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภา ทุกท่าน
ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ 

นายสมบูรณ์  ดวงฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอแก้ไขระเบียบวาระที่ 6 จากข้อความ
แม่หลวง เป็นแม่อายหลวง  

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2563 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 20 เส้น 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง 
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เพ่ือจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 20 เส้น เพ่ือใช้ปฏิบัติงานระงับเหตุอัคคีภัยและป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของเทศบาลตำบลแม่อาย เนื่องด้วยปัจจุบันสายส่งน้ำดับเพลิงที่ใช้ในการปฏิบัติงานดับเพลิงระงับเหตุ
อัคคีภัยและใช้ในการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของเทศบาล มีไม่พอใช้ โดยมีเหลือใช้งานประจำรถ
เพียงจำนวน 4 คันๆ ละ 2 เส้น ไม่เป็นไปตามมาตรฐานด้านดับเพลิงซึ่งควรจะมีสายส่งน้ำดับเพลิงประจำรถไม่
น้อยกว่า 5-10 เส้น/คัน และที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันนั้นไม่สามารถใช้การได้ดี เกิดการชำรุด แตก รั่ว 
ในขณะปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมีการใช้งานมาโดยตลอดและไม่ได้มีการจัดหามาเป็นระยะเวลา 10 ปีแล้ว 
โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความจำเป็นต้องจัดหาสายส่งน้ำดับเพลิงแยกเป็น 2 ขนาดคือ ขนาด 
1.5 นิ้ว เพ่ือใช้สำหรับงานดับเพลิงเนื่องจากมีน้ำหนักเบากว่า และขนาด 2.5 นิ้ว เพ่ือใช้สำหรับการแจกจ่าย
น้ำภัยแล้งเนื่องจากมีปริมาณการจ่ายน้ำได้มากกว่า และมีความจำเป็นต้องจัดหาสายส่งน้ำดับเพลิงแยกเป็น 2 
ชนิด คือแบบชนิดใยสังเคราะห์ ซึ่งมีคุณสมบัติทนกรด,ด่าง และรังสีอุลตร้าไวโอเลตได้ดี มีความทนทานกว่า 
และแบบชนิดผ้า ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อการขูดขีดที่เกิดจากสิ่งอ่ืนใดที่มีความคมในพ้ืนที่ปฏิบัติงานได้ดีกว่า ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการเลือกใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ดับเพลิงระงับเหตุอัคคีภัยและใช้ในการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของ เทศบาลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาสายส่งน้ำดับเพลิงไว้ใช้ปฏิบัติงานโดยเร่งด่วนในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 นี้ จำนวน 20 เส้น เพ่ือเตรียมพร้อมรับเหตุสาธารณภัยที่เกิดขึ้น และจะได้ขออนุมัติจัดหาเพ่ิมเติมใน
ปีงบประมาณต่อไป โดยจัดหาเป็นสายส่งน้ำดับเพลิงที่มีคุณลักษณะคุณภาพดีมีใบรับรองมาตรฐานผ่านการ
ทดสอบแรงดันสายดับเพลิงจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เพ่ือให้มีการใช้งานได้ยาวนาน คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อราชการต่อไป ตามรายการดังนี้ 
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1. สายส่งน้ำดับเพลิง  ชนิดใยสังเคราะห์ PVC 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อม
ข้อต่อชนิดทองเหลือง ไดร้ับการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้น 

2. สายส่งน้ำดับเพลิง  ชนิดใยสังเคราะห์ PVC 3 ชั้น ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อม
ข้อต่อชนิดทองเหลือง ไดร้ับการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้น 

3 สายส่งน้ำดับเพลิง  ชนิดผ้า ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดทองเหลือง 
ไดร้ับการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้น 

4 สายส่งน้ำดับเพลิง  ชนิดผ้า ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดทองเหลือง 
ไดร้ับการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้น 

โดยปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ของเทศบาลตำบลแม่อายแล้ว
ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตามรายการ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง เพ่ือจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง
จำนวน 20 เส้น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัยของเทศบาล งบประมาณ จำนวน 
217,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แยกเป็น ดังนี้ 

1. สายส่งน้ำดับเพลิง  ชนิดใยสังเคราะห์ PVC 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อม
ข้อต่อชนิดทองเหลือง ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้นๆ ละ 
12,400.- บาท เป็นเงิน 62,000.- บาท 

2. สายส่งน้ำดับเพลิง  ชนิดใยสังเคราะห์ PVC 3 ชั้น ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อม
ข้อต่อชนิดทองเหลือง ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้นๆ ละ 
14,000.- บาท เป็นเงิน 70,000.- บาท 

3. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้า ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดทองเหลือง 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้นๆละ 8,000.- บาท เป็นเงิน 
40,000.- บาท 

4. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้า ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดทองเหลือง 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้นๆละ 9,000.- บาท เป็นเงิน 
45,000.- บาท 

โอนลด 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 1,745,040.- บาท  
คำชี้แจงงบประมาณ หน้า 119 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 376,977.65 ขออนุมัติโอนลดในครั้งนี้ 
จำนวน 90,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน จำนวน 286,977.65 บาท 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่าย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย คำชี้แจงงบประมาณ หน้า 120 งบประมาณตั้งไว้ 
200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 200,000.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 127,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนจำนวน 73,0000.- บาท 
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โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 ตามรายการ ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง เพ่ือจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง
จำนวน 20 เส้น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัยของเทศบาล งบประมาณ จำนวน 
217,000.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) แยกเป็น ดังนี้ 

1. สายส่งน้ำดับเพลิง  ชนิดใยสังเคราะห์ PVC 3 ชั้น ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อม
ข้อต่อชนิดทองเหลือง ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้นๆ ละ 
12,400.- บาท เป็นเงิน 62,000.- บาท 

2. สายส่งน้ำดับเพลิง  ชนิดใยสังเคราะห์ PVC 3 ชั้น ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อม
ข้อต่อชนิดทองเหลือง ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้นๆ ละ 
14,000.- บาท เป็นเงิน 70,000.- บาท 

3. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้า ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดทองเหลือง 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้นๆละ 8,000.- บาท เป็นเงิน 
40,000.- บาท 

4. สายส่งน้ำดับเพลิง ชนิดผ้า ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อชนิดทองเหลือง 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการทดสอบคุณภาพสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน 5 เส้นๆละ 9,000.- บาท เป็นเงิน 
45,000.- บาท 

โอนลด 
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      

งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 1,745,040.- บาท  
คำชี้แจงงบประมาณ หน้า 119 งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 376,977.65 ขออนุมัติโอนลดในครั้งนี้ 
จำนวน 90,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน จำนวน 286,977.65 บาท 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย      
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
ค่าใช้จ่าย โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย คำชี้แจงงบประมาณ หน้า 120 งบประมาณตั้งไว้ 
200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 200,000.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 127,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนจำนวน 73,0000.- บาท 
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   
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ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง 
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง จำนวน 1 ชุด  ตามที่สภา
เทศบาลตำบลแม่อาย ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่
สอง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นั้น เนื่องจากรายละเอียดด้านประสิทธิภาพขนาดกำลังวัตต์เดิมไม่ได้ระบุ
ค่ากำลังวัตต์ของเครื่องขยายเสียงเป็นหน่วยที่ชัดเจน และรุ่นที่ได้กำหนดไว้ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดแล้วใน
ปัจจุบัน จึงต้องมีการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้ 

คำชี้แจงงบประมาณเดิม 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่  เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่  แบบลากจูง จำนวน 1 
ชุด งบประมาณตั้งไว้ 10,290.- บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 15" ตู้ลำโพง 15 นิ้ว MP3/USB/SD CARD/ 
- เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สายแบบมีคันชักพร้อมล้อลาก 
- ตู้ลำโพง พลาสติก : 2 ทาง ขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อมแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง 
- กำลังไฟ AC : 220V/50Hz, DC: 12V 2.2 AH 
- กำลังวัตต์ : 700 วัตต ์
- กำลังขยายสูงสุด : 1,000 วตัต์  
- ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 2 ตัว ใช้งานได้ 3-5 ชั่วโมง คลื่นสัญญาณ  VHF ระบบ 

DUAL CHANNELS 
- ช่องความถี่  : VHF มี 4 คลื่นความถี่  202.9 MHz,//227.1 MHz คู่กับ 255.1MHz  

ความถี่ 202.1 MHzม คู่กับ 205.8MHz, // ความถี่ 203.5MHz คู่กับ 207.5 MHz 
- กำลังส่ง : 10 มิลลิวัตต์ ระยะทางใช้งานได้ถึง 35 เมตร 
- ความไวตอบสนอง : 101 เดซิเบล 
- ความต้านทาน : 80 โอม 
- ความถ่ี : 35 Hz-20KHz (-3dB) 
- มีจอ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน ของ MP3 ,FM ,wMA ,REC 
- ช่องเสียบ : USB , SD CARD 
- ปุ่มปรับ : เสียง ,เบส ทุ้ม แอคโค วอลลุ่มไมค์ AUX  ปุ่มตัดเสียง 
- ช่องเสียบ : ไมค์สาย 2 ช่อง ช่องไลน์อินสำหรับกีต้าร์ ไอพอด ไลน์อิน และมิคซ์เอ้าท์ 
- ปุ่มปรับ : AUX ปุ่มตัดเสียง ปุ่มกดเปิด-ปิด ไวเลสไมค์ TONE 
- ไฟ LED แสดงสถานะ POWER, BATT LOW , CHARGER 
- ขนาดตู้ลำโพง 43x68x38 เซนติเมตร 
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- น้ำหนักของตู้ลำโพง 18 กิโลกรัม 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑท์ี่ไม่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
ในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ  เพ่ือใช้ในงานราชการ
เทศบาลตำบลแม่อาย 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่  เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่  แบบลากจูง จำนวน 1 
ชุด งบประมาณตั้งไว้ 10,290.- บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 15" ตู้ลำโพง 15 นิ้ว MP3/USB/SD CARD/ 
- เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สายแบบมีคันชักพร้อมล้อลาก 
- ตู้ลำโพง พลาสติก : 2 ทาง ขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อมแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง 
- กำลังไฟ AC : 220V/50Hz, DC: 12V 2.2 AH 
- กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า : 100 วัตต์ RMS 
- ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 2 ตัว คลื่นสัญญาณ  VHF ระบบ DUAL CHANNELS 
- กำลงัส่ง : 10 มิลลิวัตต์ ระยะทางใช้งานได้ถึง 35 เมตร 
- มีจอ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน ของ MP3 ,FM ,WMA ,REC 
- ช่องเสียบ : USB , SD CARD 
- ปุ่มปรับ : เสียง เบส ทุ้ม แอคโค วอลลุ่มไมค์ AUX  ปุ่มตัดเสียง 
- ช่องเสียบ : ไมค์สาย 2 ช่อง ช่องไลน์อินสำหรับกีต้าร์ ไอพอด ไลน์อิน และมิคซ์เอ้าท์ 
- ไฟ LED แสดงสถานะ POWER, BATT LOW , CHARGER 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
ในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ  เพ่ือใช้ในงานราชการ
เทศบาลตำบลแม่อาย 

จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒9 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563       
เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตามรายการดังกล่าวข้างต้น  ตามความในข้อ 59 วรรคแรก  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2558  
กำหนดไว้ดังนี้   “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบ
ลากจูง จำนวน 1 ชุด ดังนี้ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่  เพ่ือจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่  แบบลากจูง จำนวน 1 
ชุด งบประมาณตั้งไว้ 10,290.- บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้ 

ชุดเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ แบบลากจูง 15" ตู้ลำโพง 15 นิ้ว MP3/USB/SD CARD/ 
- เครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สายแบบมีคันชักพร้อมล้อลาก 
- ตู้ลำโพง พลาสติก : 2 ทาง ขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อมแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง 
- กำลังไฟ AC : 220V/50Hz, DC: 12V 2.2 AH 
- กำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า : 100 วัตต์ RMS 
- ไมโครโฟนแบบไร้สาย จำนวน 2 ตัว คลื่นสัญญาณ  VHF ระบบ DUAL CHANNELS 
- กำลังส่ง : 10 มิลลิวัตต์ ระยะทางใช้งานได้ถึง 35 เมตร 
- มีจอ LED แสดงสถานการณ์ทำงาน ของ MP3 ,FM ,WMA ,REC 
- ช่องเสียบ : USB , SD CARD 
- ปุ่มปรับ : เสียง เบส ทุ้ม แอคโค วอลลุ่มไมค์ AUX  ปุ่มตัดเสียง 
- ช่องเสียบ : ไมค์สาย 2 ช่อง ช่องไลน์อินสำหรับกีต้าร์ ไอพอด ไลน์อิน และมิคซ์เอ้าท์ 
- ไฟ LED แสดงสถานะ POWER, BATT LOW , CHARGER 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
ในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ  เพ่ือใช้ในงานราชการ
เทศบาลตำบลแม่อาย 
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 หน่วยงานกองช่าง จำนวน 2 รายการ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
  เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่าย 2563 จึงทำให้การจัดซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่ง
ขณะนี้คงเหลือระยะเวลาในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกเพียง 1 เดือน ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการดังกล่าวได้ทัน แต่เทศบาลตำบลแม่อายจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
ของกองช่างได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอีกทั่งเพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป 
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จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพ่ือนำไปใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 74,500.-
บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)ตามรายการดังนี้ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด เพ่ือจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ประกอบ
ไปด้วยเพาเวอร์มิกเซอร์ 500 วัตต์และเพาเวอร์มิกเซอร์ 300 วัตต์ ยูนิตฮอร์น 200 วัตต์ ปากฮอร์ ขนาด 21 
นิ้ว ไมค์ลอย 1 ชุด สายลำโพงยาว 1,477 เมตร ตู้ลำโพงขนาด 12 นิ้วและสายลำโพง 4 เมตร 2 ชุด 
งบประมาณ 50,000.- บาท 

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม เพ่ือจ่ายเป็นเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 24,500.- บาท  

ตามความนัยข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 กำหนดไว้
ดังนี้ 

“ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งปี 

  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...............” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือนำไปใช้
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ เป็นจำนวนเงิน 74,500.- บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันห้า
ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด เพ่ือจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ประกอบ
ไปด้วยเพาเวอร์มิกเซอร์ 500 วัตต์และเพาเวอร์มิกเซอร์ 300 วัตต์ ยูนิตฮอร์น 200 วัตต์ ปากฮอร์ ขนาด 21 
นิ้ว ไมค์ลอย 1 ชุด สายลำโพงยาว 1,477 เมตร ตู้ลำโพงขนาด 12 นิ้วและสายลำโพง 4 เมตร 2 ชุด 
งบประมาณ 50,000.- บาท 

2. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดดว้ยสัญญาณดาวเทียม เพ่ือจ่ายเป็นเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณ
ดาวเทียม จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 24,500.- บาท  

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้างถนน  
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง 
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอโอน
งบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 4/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย ซึ่งปัจจุบันเกิดความ
ชำรุดเสียหายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจร ประกอบกับได้มีการบริหาร
งบประมาณของเทศบาลตำบลแม่อาย อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส จึงมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียง
พอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  

ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี ้

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 4/2 หมู่ที่ 1  ตำบล
แม่อาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. โดยตอกเสาเข็ม ค.ส.ล. 1 แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาล ที่ 58/63 
งบประมาณ 350,000.- บาท  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2563 หน้าที่ 

8  ลำดับที ่8 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น  เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ  งบประมาณตั้งไว้  
4,662,164.50  บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 4,662,164.50 บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
350,000.- บาท และเมือ่โอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 4,272,164.50.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 
เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
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สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ  

นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ขอได้ตรวจสอบรายละเอียดการ       
- โอนลดฯ งบประมาณตั้งไว้ 4,662,164.50 บาท และงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,662,164.50 บาท 
เนื่องจากขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 350,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 4,272,164.50 บาท งบประมาณ
หายไป 40,000.- บาท  ซ่ึงจะกระทบกับญัตติอ่ืนๆ ตั้งแต่ญัตติที่ 6 – 12 ด้วยหรือไม่ ขอให้มีการตรวจสอบ
ให้ถกูต้องด้วย 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย   เรียนประธานสภาเทศบาลฯ   
ขอเสนอให้มีการพักการประชุมสภาเป็นเวลา 30 นาที เพื่อจะให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องตรวจสอบงบประมาณดังกล่าว
และจะขอชี้แจงในที่ประชุมสภาเทศบาลต่อไป 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอมติที่ประชุมกสภาเทศบาลเพ่ือพัก
การประชุมสภาเทศบาลฯ ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอให้มีการพักประชุมเป็นเวลา 30 นาที มีท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะเสนอขอเชิญลงมติได ้

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการพักการประชุมสภาเทศบาลฯ เป็นเวลา 30 นาที ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 
6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาล   หลังจากพักการประชุมสภาเทศบาลเป็น
เวลา 30 นาทีแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอชี้แจงงบประมาณท่ีได้มีการสอบถามไปแล้วนั้น ขอเชิญ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่ได้มีการตรวจสอบ  ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 4/2 หมู่ที่  1  ตำบลแม่อาย จึ งขอแก้ ไข “1 . การโอนลดฯ งบประมาณตั้ งไว้  
4,662,164.50 บาท และงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,662,164.50 บาท”  แก้ไขเป็น “งบประมาณ
ตั้งไว้ 4,622,164.50 บาท  และงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 4,622,164.50 บาท”  เนื่องจากมีการ
พิมพ์ผิดตรงตัวเลขหลักหมื่น จากเลข 2 เป็นเลข 6 ทำให้งบประมาณคงเหลือหายไป 40,000.- บาท ขอให้
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตรวจสอบและพิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไร 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการแก้ไข ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 4/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย ตามรายละเอียดดังนี้ 

- การโอนลดฯ “งบประมาณตั้งไว้ 4,622,164.50 บาท  และงบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
4,622,164.50 บาท”   
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- เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี ้

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 4/2 หมู่ที่ 1  ตำบล
แม่อาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร 
พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. โดยตอกเสาเข็ม ค.ส.ล. 1 แห่ง ตามแบบแปลนเทศบาล ที่ 58/63 
งบประมาณ 350,000.- บาท  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2563  หน้าที่ 

8  ลำดับที่ 8 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น  เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ งบประมาณตั้งไว้  
4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 4,622,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
350,000.- บาท และเมือ่โอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 4,272,164.50.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ ง
นายกเทศมนตรีฯ ไดย้ื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอโอน
งบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคลองตื้นเขิน ไม่สามารถส่งน้ำให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกได้เพียงพอ ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับได้มีการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่อายอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส จึงมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได ้ 

 ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี ้

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 35/3  หมู่ที่ 6 
ตำบลแม่อาย กว้าง 1.00 เมตร ยาว 92 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ที่ 59/63 
งบประมาณ 300,000.- บาท 
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    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2563 หน้าที่ 

9 ลำดับที่ 10 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น  เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ  งบประมาณตั้งไว้  
4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 4,272,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
300,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 3,972,164.50.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6 
ตำบลแม่อาย ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 35/3  หมู่ที่ 6 
ตำบลแม่อาย กว้าง 1.00 เมตร ยาว 92 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ที่ 59/63 
งบประมาณ 300,000.- บาท 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2563 หน้าที ่9 

ลำดับที่ 10 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น  เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ  งบประมาณตั้งไว้  
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4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 4,272,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
300,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 3,972,164.50.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ ง 
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอโอน
งบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ถนนเทศบาลซอย 6  หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย  มีสภาพน้ำท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและเส้นทางนี้ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมภายในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชน
ประสบปัญหาความลำบากในการคมนาคม ดังนั้นเพื่อให้สามารถการแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับได้มีการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลตำบลแม่อาย อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส จึงมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  

 ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี ้

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 6 หมู่ที่ 1 
ตำบลแม่อาย รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.25 เมตร ยาว 98 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 
0.80 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 27 ตารางเมตร พร้อมรื้อถอนราง
เดิมตามแบบแปลนเทศบาล ที่ 60/63 งบประมาณ 200,000.- บาท 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563 หน้าที่ 

9 ลำดับที่ 9 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น  เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัยต่างๆ งบประมาณตั้งไว้  
4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 3,972,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
200,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 3,772,164.50.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
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หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมตัิของสภาท้องถิ่น 

 เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม ่ขอเชิญ 

นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ขอได้ตรวจสอบรายละเอียด เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) “เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2563” ซ่ึงโครงการนี้ปรากฎอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) “เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562”  

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย เรียนประธานสภาเทศบาลฯ และ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามที่ได้มีการตรวจสอบ  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย ขอแก้ไข เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) “เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2563” เป็น “เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562” เนื่องจากมีการพิมพ์ปี พ.ศ. ผิด  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม ่ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการแก้ไข ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 6 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย ตามรายละเอียดดังนี้ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  “เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562” หน้าที่ 
9  ลำดับที ่9 

- เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี ้

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 6 หมู่ที่ 1 
ตำบลแม่อาย รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.25 เมตร ยาว 98 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 
0.80 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 27 ตารางเมตร พร้อมรื้อถอนราง
เดิมตามแบบแปลนเทศบาล ที่ 60/63 งบประมาณ 200,000.- บาท 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
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    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 
9 ลำดับที่ 9 

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น  เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ งบประมาณตั้งไว้  
4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 3,972,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
200,000.- บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 3,772,164.50.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างคลองส่ง
น้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที ่9 ตำบลมะลิกา 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ ง 
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอโอน
งบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคลองตื้นเขิน ไม่สามารถส่งน้ำให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกได้เพียงพอ ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับได้มีการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่อายอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส จึงมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้  

ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้ 

1. โอนเพิ่ม(ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ที่ 61/63 
งบประมาณ 1,950,000.- บาท  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 42 

ลำดับที่ 107 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น  เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ  งบประมาณตั้งไว้  
4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 3,772,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
1,950,000.- บาท และเมือ่โอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,822,164.50.- บาท 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสทิธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไมม่ีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา 
ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา
กว้าง 1.50 เมตร ยาว 400.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ที่ 61/63 
งบประมาณ 1,950,000.- บาท  

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 42 

ลำดับที่ 107 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น  เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ 
4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 3,772,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
1,950,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,822,164.50.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53/4 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซ่ึง 
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
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นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอโอน
งบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคลองตื้นเขิน ไม่สามารถส่งน้ำให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกได้เพียงพอ ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับได้มีการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่อายอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส จึงมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได ้ 

 ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี ้

1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53/4 หมู่ที่ 5 
ตำบลมะลิกา กว้าง 1.50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล 
ที่ 62/63 งบประมาณ 400,000.- บาท 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 182 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น  เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ งบประมาณตั้งไว้  
4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 1,822,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
400,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,422,164.50.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี ้

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53/4 หมู่ที่ 5 
ตำบลมะลิกา กว้าง 1.50 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล 
ที่ 62/63 งบประมาณ 400,000.- บาท 

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 143 ลำดับที่ 182 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น  เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ งบประมาณตั้งไว้  
4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 1,822,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
400,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,422,164.50.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  11 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมูที่ 4 ตำบลมะลิกา 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง 
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอโอน
งบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ถนนเทศบาลซอย 68 หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา มีสภาพน้ำท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและเส้นทางนี้ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมภายในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชน
ประสบปัญหาความลำบากในการคมนาคม ดังนั้นเพื่อให้สามารถการแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับได้มีการบริหารงบประมาณของ
เทศบาลตำบลแม่อายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส จึงมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  

 ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี ้

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมูที่ 4 
ตำบลมะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล     
ที่ 63/63 งบประมาณ 360,000.- บาท  
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    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2563 หน้าที่ 

8 ลำดับที่ 9 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ งบประมาณตั้งไว้  
4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 1,422,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
360,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,062,164.50.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมูที่ 4 ตำบล
มะลิกา รายละเอียดดังนี้ 

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมูที่ 4 
ตำบลมะลิกา กว้าง 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล     
ที่ 63/63 งบประมาณ 360,000.- บาท  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 5/2563 หน้าที่ 

8 ลำดับที่ 9 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น  เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ  งบประมาณตั้งไว้  
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4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 1,422,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
360,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,062,164.50.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  12 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำ ค.ส.ล. เทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง 
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอโอน
งบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคลองตื้นเขิน ไม่สามารถส่งน้ำให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกได้เพียงพอ ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับได้มีการบริหารงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่อายอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า โปร่งใส จึงมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได ้ 

   ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี ้

 1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. เทศบาลซอย 29  หมู่ที่ 5  ตำบล
แม่อาย กว้าง 0.50 เมตร ยาว 220 เมตร  ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล       
ที่ 64/63 งบประมาณ 440,000.- บาท  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 

14 ลำดับที่ 24 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น  เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ งบประมาณตั้งไว้  
4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 1,062,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
440,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 622,164.50.- บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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   เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. เทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย 
รายละเอียดดังนี้ 

 1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. เทศบาลซอย 29  หมู่ที่ 5  ตำบล
แม่อาย กว้าง 0.50 เมตร ยาว 220 เมตร  ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาล       
ที่ 64/63 งบประมาณ 440,000.- บาท  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 

14 ลำดับที่ 24 
1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ  งบประมาณตั้งไว้  
4,622,164.50 บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 1,062,164.50.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
440,000.- บาท และเมื่อโอนลดครัง้นี้มีงบประมาณคงเหลือ 622,164.50.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  13 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โครงการก่อสร้างถนน 
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง 
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอโอน
งบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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เนื่องด้วยหมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา ยังไม่สามารถดำเนินการโครงการประปาใต้ดินของหมู่บ้านได้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับสภาพพ้ืนที่ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย        
มีสภาพน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและเส้นทางนี้ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมภายใน
หมู่บ้าน ทำให้ประชาชนประสบปัญหาความลำบากในการคมนาคม ดังนั้นเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและ
บำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

 ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี ้

 1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ตำบล
แม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 66/63 งบประมาณ 240,000.- บาท  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 65 
1. โอนลด 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกาขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 750 ท่อน งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 
300,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 240,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 
60,000.- บาท 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ(เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี ้

  



~ 23 ~ 
 

 1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ตำบล
แม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 66/63 งบประมาณ 240,000.- บาท  

    - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 93 ลำดับที่ 65 
1. โอนลด 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการจัดซื้อท่อ พีวีซี พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกาขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว จำนวน 750 ท่อน งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 
300,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 240,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 
60,000.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  14 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และ
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากขณะใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการใช้ จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขออนุมัติสภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย ให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังต่อไปนี้ 
  1.  โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
       แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลงบประมาณตั้งไว้ 60,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 2 เครื่องๆละ 30,000.- บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0  GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
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- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน

การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
  โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 60,000.- 
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 1,319,911.- บาท คำชี้แจงหน้า 141  

  2. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) 
งบประมาณตั้งไว้ 8,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆละ 4,300.- บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่นอ้ยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่นอ้ยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
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จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  

โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 8,600.- บาท 
และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 1,311,311.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

3. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
     แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA งบประมาณตั้งไว้ 11,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่องๆละ 5,800.- บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  

โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 11,600.- บาท 
และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 1,299,711.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

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 ได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ  

นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองประธานสภาเทศบาลฯ  การโอนลดทั้ง 3 รายการ ไม่ได้แจ้ง
งบประมาณคงเหลือก่อนโอนไว้ จึงไม่สามารถทราบได้ว่าคงเหลือเท่าไหร่ จากงบประมาณที่ตั้งไว้ และเมื่อโอน
ลดแล้วคงงบประมาณเหลือ ถูกต้องหรือไม่อย่างไร 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ในญัตตินี้ ไม่มีการแจ้งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนไว้ จึงขอให้สภาเทศบาลพิจารณาด้วย 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรอืไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ 
  1.  โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
       แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลงบประมาณตั้งไว้ 60,000.- บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 2 เครื่องๆละ 30,000.- บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
(Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไมน่้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน

การแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 

หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
  โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 60,000.- บาท 
และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 1,319,911.- บาท คำชี้แจงหน้า 141  

  2. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
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งบประมาณตั้งไว้ 8,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จำนวน 2 เครื่องๆละ 4,300.- บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ8.8 ภาพต่อนาที 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  

โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 8,600.- บาท 
และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 1,311,311.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

3. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
     แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA งบประมาณตั้งไว้ 11,600.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
สำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 2 เครื่องๆละ 5,800.- บาท คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  

โอนลด 
  แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 11,600.- บาท 
และเม่ือโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 1,299,711.- บาท คำชี้แจงหน้า 141 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  15 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกัน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
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นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากขณะใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงขออนุมัติสภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย ให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ ดังต่อไปนี้ 
  - โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 7,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 7,500.- บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนด
ไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่ เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้ในบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

  โอนลด 
     แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 7,500.- 
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 1,292,211.- บาท คำชี้แจงหน้า 141  

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 ได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ  

นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองประธานสภาเทศบาลฯ  การโอนลดไม่ได้แจ้งงบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนไว้ จึงไม่สามารถทราบได้ว่าคงเหลือเท่าไหร่ จากงบประมาณที่ตั้งไว้ และเมื่อโอนลดแล้ว
คงเหลืองบประมาณ  ถูกต้องหรือไม่อย่างไร 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ในญัตตินี้ ไม่มีการแจ้งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอนไว้ จึงขอให้สภาเทศบาลพิจารณาด้วย 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) 
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มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  - โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 7,500.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท เป็นเงิน 7,500.- บาท เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนด
ไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพ่ือใช้ในบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

  โอนลด 
     แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน ประมาณตั้งไว้ 1,620,120.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 7,500.- 
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 1,292,211.- บาท คำชี้แจงหน้า 141  

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี 16 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุม ขอเชิญ
เสนอได้ 

นายพนม  เดชะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้มกีารชี้แจงชาวนา หมู่ที่ 6 , 7 ตำบลแม่อาย 
การซ่อมแซมถนนโป่งช้างโคต ตามที่หมู่บ้านได้มีการประชาคมไปแล้ว แต่เนื่องจากชาวนาบางส่วนไม่ยินยอมให้
ตัดต้นไม้บริเวณถนนที่จะทำการซ่อมแซม เทศบาลตำบลแม่อายจึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ 

นายอินปั๋น  มะโนน้อม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอสอบถามการโอนที่เป็นถนนสาธารณะ 
ต้องดำเนินการอย่างไร 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ การโอนที่ดินเป็นถนนสาธารณะ ให้โอนชื่อเป็น
ถนนเทศบาลตำบลแม่อาย ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 5 เมตร เพ่ือให้ได้มาตรฐาน โดยหากเป็นเจ้าของราย
เดียวให้ติดต่อที่สำนักงานที่ดินอำเภอฝาง ได้โดยตรง หากเป็นเจ้าของหลายรายให้แจ้งให้เทศบาลรวบรวมและ
เสนอที่ดินอำเภอฝางต่อไป 

วันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีบูชาไหว้พระอุปคุต ของ
วัดแม่อายหลวง และจะมีการจัดพิธีประกาศให้ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำอำเภอแม่อายในเวลา 09.30 น. 
จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานด้วย 

นายส่งสุข  มูลเมือง  รองนายกเทศมนตรีฯ ตามที่ได้มีการประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายโค 
กระบือ ตามที่ได้มีปศุสัตว์จังหวัดแจ้งมาตรการการจำหน่ายโค กระบือ ให้ผู้ประกอบการดำเนินขอใบอนุญาต 
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่ถูกต้องจะถูกปรับเป็นเงิน 25,000.- บาท ในครั้งแรก และครั้งต่อไปจำนวน 
50,000.- บาท จึงได้รับการร้องขอจากผู้ประกอบการจำหน่ายโค กระบือ ให้เทศบาลดำเนินการสร้างโรงฆ่า
สัตว์ โค กระบือ ขนาดเล็ก ซึ่งที่ประชุมได้รับหลักการไว้พิจารณาแล้ว 
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นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ การสร้างโรงฆ่าสัตว์ โค กระบือ ขนาดเล็ก เป็น
แบบชนิด 1 โต๊ะ คล้ายกับการฆ่าสุกร แต่เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินงานมาก  หากมีการฆ่าจำนวน
หลายตัวจะไม่สามารถรองรับได้ ซ่ึงแบบแปลนโรงฆ่าโค กระบือ ที่มีอยู่เป็นขนาดเล็ก ขนาด 1 โต๊ะ ซึ่งได้
มอบหมายให้กองช่างเขียนแบบโรงฆ่าโค กระบือ ขนาดเล็ก แต่ดำเนินงานได้ 2 โต๊ะ จึงจะได้นำเข้าแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลแม่อายต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก   ถ้าไม่มี  
สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

ที่ประชุม รบัทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 

  (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 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 3 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2563 สมัยที่สี่ ในวันที่  30 พฤศจิกายน  2563 

 
        (ลงชื่อ)                                       

(นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  


