
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม คร้ังที่ 3 

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
************************************************** 

ผู้มาประชุม  
1. นายชุมพร     แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแมอ่าย 
2. นางนงลักษณ์     ทานนัท์  รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
3. นายพนม          เดชะวงศ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
4. นายส่งสุข   มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
5. นายสัญญา   แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
6. นางพัชริดา       สรรพจารย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
7. นายประพันธ์     วรรณปัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
8. นายปรีชา         กันทะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
9. นายพัสกร        มหาวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
10. นางสาวเรณู    เป็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
11. นายยุทธกร   แก้วงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

ผู้ไม่มาประชุม  
- นายมณเฑียร     มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
2. นายอานันต์   ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
3. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
4. นายมงคล คำดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
5. นายใจคำ ตุมมาแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
6. นายสมหมาย คงตาล  ปลัดเทศบาลตำบลแม่อายฃ 
7. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายธวัชชัย บุษดี  แทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
9. นายประมวล   เสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.40  น. 
  นายพนม   เดชะวงศ์   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามี
จำนวน 11 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดประชุมสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3  สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้ง     
ให้ทราบ ดังนี้ 
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นายมณเฑียร  มะลิกา สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้ขอลาประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ เนื่องจาก
ติดภารกจิการประชุมในที่ทำงาน 
มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี  2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่ง
ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรอืไม่ อย่างไรขอเชิญ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่ม ี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาไปห้องน้ำของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบอนุมัติ
ให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

ตามที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาไปห้องน้ำของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย
(บ้านเด่น) งบประมาณตั้งไว้  100,000.- บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้วน) และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาไปห้องน้ำโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)  ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  จึงขอสภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการก่อสร้างทางเดิน
พร้อมหลังคาไปห้องน้ำของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- 
บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคแรก ได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มี
รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิน่ไดอี้กไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ
ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาไปห้องน้ำของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) งบประมาณตั้งไว้ 
100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 
10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  4    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุง  ต่อเติม  อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย 
(บ้านเด่น) 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบอนุมัติ
ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

ตามที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุง ต่อเติม อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 
งบประมาณตั้งไว้ 430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุง ต่อเติม อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
แม่อาย (บ้านเด่น) ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอสภาเทศบาลตำบลแม่อาย อนุมัติให้
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการปรบัปรุง ต่อเติม อาคารเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) งบประมาณตั้งไว้ 430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือ
นำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคแรก ได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายการ
ปรับปรุง  ต่อเติม อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) งบประมาณตั้งไว้  
430,000.- บาท (สี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง
จำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบ     
อนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

ตามที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน งบประมาณตั้งไว้ 
200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงอาจทำให้
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ไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน  ดังกล่าวได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอสภาเทศบาลตำบลแม่อาย อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน งบประมาณตั้งไว้ 
200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคแรก ได้
กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีก
ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ
ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน งบประมาณตั้งไว้ 200,000.- บาท (สองแสนบาท
ถ้วน) เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออก
เสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการ
ถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 53/3 
หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 53/3 หมู่ที่ 
5 ตำบลมะลิกา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 53/3 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ซึ่งปัจจุบันถนน
เทศบาลดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากการใช้เส้นทางสัญจร เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายจราจรแจ้งเตือน 
ประกอบกับในขณะนี้พอมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได ้จึงขออนุมัตโิอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี ้ 
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 
53/3 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 50.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน 16 ป้าย 
งบประมาณ 73,500.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 36/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2564 หน้าที่ 31 รายการที ่62  
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1. โอนลด 
- แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทสำรองจ่าย  งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,554,064.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 73,500.-
บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 3,480,564.- บาท  

ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการโครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้ง
ป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 53/3 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้น
ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย อนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน  ถนนเทศบาลซอย 53/3  หมู่ที่ 5  ตำบล
มะลิกา งบประมาณ 73 ,500.- บาท เพ่ือไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง  

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มคีวามจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้ง
ป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 53/3 หมู่ที ่5 ตำบลมะลิกาตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 
53/3 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 50.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายเตือน 16 ป้าย 
งบประมาณ 73,500.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 36/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2564 หน้าที่ 31 รายการที ่62  
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1. โอนลด 
- แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  งบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทสำรองจ่าย  งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,554,064.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 73,500.-
บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 3,480,564.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  7    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการ
ถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 34 
หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมั ติโอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564 โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 
10 ตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย ซึ่งปัจจุบันถนน
เทศบาลดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากการใช้เส้นทางสัญจร เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายจราจรแจ้งเตือน 
ประกอบกับในขณะนี้พอมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได ้จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้    
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนน
เทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย ตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 52.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย
เตือน 15 ป้าย งบประมาณ 70,900.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 37/64 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่6/2564 หน้าที่ 24 รายการที่ 43  

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,480,564.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 70,900.- 
บาท และเมือ่โอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 3,409,664.- บาท  

ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จงึไม่สามารถจะดำเนินการโครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้ง
ป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้น
ไดท้ันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการ
ถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย 
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งบประมาณ 70,900.- บาท เพ่ือไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง  

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
หมวดค่าครภุัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภาทอ้งถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้ง
ป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย ตามรายการดังนี้    
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนน
เทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย ตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 52.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย
เตือน 15 ป้าย งบประมาณ 70,900.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 37/64 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่6/2564 หน้าที่ 24 รายการที่ 43  

1. โอนลด 
          - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ
ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,480,564.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 70,900.- 
บาท และเมือ่โอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 3,409,664.- บาท  

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  8    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการ
ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
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พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคมถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย ว่าถนนสายดังกล่าวมีการทรุดตัว ดินพังทลาย 
น้ำกัดเซาะริมตลิ่ง ทำให้ถนนชำรุดเสียหายและแคบลงทำให้ประชาชนประสบปัญหาความลำบากในการ
คมนาคม ดังนั้นเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับในขณะนี้มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตาม
รายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 
ตำบลแม่อาย จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ยาว 25.00 เมตร , จุดที่ 2 ยาว 21.00 เมตร , จุดที่ 3 ยาว 50.00 
เมตร ยาวรวม 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สูง 1.50 เมตร งบประมาณ 240,000.- บาท ตามแบบ
แปลนเทศบาลที่ 38/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 
หน้าที่ 17 รายการที่ 26  

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3 ,409 ,664.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
240,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 3,169,664.- บาท  

ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน      
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย งบประมาณ 240,000.- บาท เพ่ือไปดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
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ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 
29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย ตามรายการดังนี ้ 
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 
ตำบลแม่อาย จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 ยาว 25.00 เมตร , จุดที่ 2 ยาว 21.00 เมตร , จุดที่ 3 ยาว 50.00 
เมตร ยาวรวม 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร สูง 1.50 เมตร งบประมาณ 240,000.- บาท ตามแบบ
แปลนเทศบาลที่ 38/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 
หน้าที่ 17 รายการที่ 26  

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3 ,409 ,664.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
240,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 3,169,664.- บาท  

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  9    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการ
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้
ประชาชนประสบปัญหาความลำบากในการคมนาคมและยานพาหนะชำรุดเสียหาย ดังนั้น เพ่ือให้สามารถการ
แก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ประกอบกับในขณะนี้มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได ้จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้  
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  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 
ตำบลแม่อาย หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร งบประมาณ 51,000.- บาท ตามแบบ
แปลนเทศบาลที่ 39/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 
26 รายการที่ 47 

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,169,664.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 51,000.- 
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 3,118,664.- บาท 

ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนนเทศบาล
ซอย 9 หมู่ที ่11 ตำบลแม่อาย ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร 
ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย งบประมาณ 51,000.- บาท เพ่ือไปดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพันแต่มคีวามจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน  
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนนเทศบาล
ซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย ตามรายการดังนี ้ 
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  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 
ตำบลแม่อาย หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 85.00 ตารางเมตร งบประมาณ 51,000.- บาท ตามแบบ
แปลนเทศบาลที่ 39/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 หนา้ที่ 
26 รายการที่ 47 

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,169,664.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 51,000.- 
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 3,118,664.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  10    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการ
ถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 22 
หมู่ที ่2 ตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564 โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 22 หมู่ที่ 2 
ตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 22 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย ซ่ึงปัจจุบันถนน
เทศบาลดังกล่าวมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากการใช้เส้นทางสัญจร เนื่องจากไม่มีเครื่องหมายจราจรแจ้งเตือน 
ประกอบกับในขณะนี้มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได ้จึงขออนุมตัิโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนน
เทศบาลซอย 22 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย ตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 100.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย
เตือน 16 ป้าย งบประมาณ 93,200.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่  40/64 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่6/2564 หน้าที่ 8 รายการที่ 7 

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,118,664.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 93,200.- 
บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 3,025,464.- บาท  
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ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการโครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้ง
ป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 22 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้
ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอสภาเทศบาลตำบลแม่อายอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการถนน
ปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 22 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย งบประมาณ 
93,200.- บาท เพ่ือไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง  

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้ง
ป้ายเตือน ถนนเทศบาลซอย 22 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย ตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการถนนปลอดภัยโดยการตีเส้นจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือน ถนน
เทศบาลซอย 22 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย ตีเส้นจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 100.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย
เตือน 16 ป้าย งบประมาณ 93,200.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 40/64 เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่6/2564 หน้าที่ 8 รายการที่ 7 

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3,118,664.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 93,200.- 
บาท และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 3,025,464.- บาท  

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  11    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการ
ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/13 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา 
เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/13 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา เชื่อมหมู่ที่ 
5 ตำบลมะลิกา โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคลองต้ืนเขิน ไม่สามารถส่งน้ำให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกได้เพียงพอ ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับในขณะนี้มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการ
ดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/13 หมู่ที่ 2 
ตำบลมะลิกา เชื่อม หมู่ที ่5 ตำบลมะลิกา กว้าง 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร งบประมาณ 400,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 41/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 27 รายการที่ 49 

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3 ,025 ,464.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
400,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 2,625,464.- บาท  

ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 
39/13 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา เชื่อม หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้น
ไดท้ันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายอนุมัติให้กันเงนิงบประมาณโครงการ
ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/13 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา 
งบประมาณ  400 ,000 .- บาท เพ่ือไปดำเนิ นการในปี งบประมาณ  พ .ศ. 2565  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง  

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
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หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภาท้องถิน่ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 
39/13 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/13 หมู่ที่ 2 
ตำบลมะลิกา เชื่อม หมู่ที ่5 ตำบลมะลิกา กว้าง 1.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร งบประมาณ 400,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 41/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 27 รายการที่ 49 

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 3 ,025 ,464.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
400,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 2,625,464.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  12    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 32/A หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 32/A หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 32/A หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ทำ
ให้ประชาชนประสบปัญหาความลำบากในการคมนาคมและยานพาหนะชำรุดเสียหาย ดังนั้นเพ่ือให้สามารถ
การแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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ประกอบกับในขณะนี้มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได ้จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 32/A หมู่ที่ 3 ตำบล
แม่อาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ 61,200.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 41/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2564 หน้าที่ 10 รายการที่ 13  

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,625,464.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 61,200.- 
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 2,564,264.- บาท  

ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 32/A 
หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายอนุมัติให้กันเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 32/A หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย งบประมาณ 61,200.- บาท เพ่ือไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ กันเงิน ต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมตใินระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 32/A 
หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย ตามรายการดังนี้  
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  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 32/A หมู่ที่ 3 ตำบล
แม่อาย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 102.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ 61,200.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 41/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2564 หน้าที่ 10 รายการที่ 13  

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ต้ังไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2,625,464.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 61,200.- 
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 2,564,264.- บาท  

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  13    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7 พร้อมรื้อถอนถนนเดิม หมู่ที่ 8 
ตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 56/7  พร้อมรื้อถอนถนนเดิม หมู่ที่ 8  ตำบล
แม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 56/7  หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย  สภาพถนนดินมีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ  
ทำให้ประชาชนประสบปัญหาความลำบากในการคมนาคมและยานพาหนะชำรุดเสียหาย ดังนั้นเพ่ือให้สามารถ
การแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
ประกอบกับในขณะนี้มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได ้จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7 พร้อมรื้อถอน
ถนนเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
324.00 ตารางเมตร งบประมาณ 230 ,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่  43/64 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที ่4/2564 หน้าที่ 9 รายการที่ 13 

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2 ,564 ,264.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
230,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 2,334,264.- บาท  
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ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการ สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 56/7 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายอนุมัติให้กันเงินงบประมาณสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย งบประมาณ 230,000.- บาท 
เพ่ือไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวม
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง  

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภาทอ้งถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 56/7  
พร้อมรื้อถอนถนนเดิม หมู่ที่ 8  ตำบลแม่อาย ตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7 พร้อมรื้อถอน
ถนนเดิม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย กว้าง 4.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
324.00 ตารางเมตร งบประมาณ 230 ,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่  43/64 เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่4/2564 หน้าที่ 9 รายการที่ 13 

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2 ,564 ,264.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
230,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 2,334,264.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  14    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 44/2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 44/2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ถนนเทศบาลซอย 44/2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย มีสภาพน้ำท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและเส้นทางนี้ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมภายในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชน
ประสบปัญหาความลำบากในการคมนาคม ดังนั้นเพื่อให้สามารถการแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับในขณะนี้มีงบประมาณเหลือจ่าย
เพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 44/2 หมู่ที่ 4 
ตำบลแม่อาย รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบไม่มีฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
15.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 
150,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 44/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 14 รายการที่ 20  

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2 ,334 ,264.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
150,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 2,184,264.- บาท 

ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27  และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 44/2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย อนุมัติให้กันเงินงบประมาณสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 44/2 หมู่ที่  4 ตำบลแม่อาย งบประมาณ 
150,000.- บาท เพ่ือไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 



~ 19 ~ 
 

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ใหเ้ป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 
44/2 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย ตามรายการดังนี ้ 
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 44/2 หมู่ที่ 4 
ตำบลแม่อาย รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบไม่มีฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ยาว 
15.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 
150,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 44/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 14 รายการที่ 20  

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2 ,334 ,264.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
150,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 2,184,264.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  15    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงิน งบประมาณรายจ่าย
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ประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ถนนเทศบาลซอย 68 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา มีสภาพน้ำท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและเส้นทางนี้ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมภายในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชน
ประสบปัญหาความลำบากในการคมนาคม ดังนั้นเพื่อให้สามารถการแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ประกอบกับในขณะนี้มีงบประมาณเหลือจ่าย
เพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมู่ที่ 10 
ตำบลมะลิกา รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร งบประมาณ 230,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 45/64 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2564 หน้าที่ 39 รายการที่ 84 

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2 ,184 ,264.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
230,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 1,954,264.- บาท  

ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 68 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย อนุมัติให้กันเงินงบประมาณสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมู่ที่  10 ตำบลมะลิกา งบประมาณ 
150,000.- บาท เพ่ือไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง  

ข้อระเบยีบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภาท้องถิน่ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 
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นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และกันเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 68 หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา ตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 68 หมู่ที่ 10 
ตำบลมะลิกา รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร งบประมาณ 230,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 45/64 เป็นไป
ตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2564 หน้าที่ 39 รายการที่ 84 

1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ตั้งไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2 ,184 ,264.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
230,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 1,954,264.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  16    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการ
ก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 53/4 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบล
มะลิกา 

นายชมุพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 53/4 (ช่วงที่  2) หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
   เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนคลองตื้นเขิน ไม่สามารถส่งน้ำให้แก่พ้ืนที่การเพาะปลูกได้เพียงพอ ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับในขณะนี้มีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการ
ดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 53/4 (ช่วงที่ 2) 
หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา กว้าง 1.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 
650,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 46/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 30 รายการที่ 59 
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1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ต้ังไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1 ,954 ,264.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
650,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 1,304,264.- บาท  

ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล ถนน
เทศบาลซอย 53/4 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้ทัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอสภาเทศบาลตำบลแม่อาย อนุมัติให้กันเงินงบประมาณสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 53/4 (ช่วงที่ 2)หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา งบประมาณ 
650,000.- บาท เพ่ือไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง  

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาทอ้งถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติ กันเงิน ต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 
53/4 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล ถนนเทศบาลซอย 53/4 (ช่วงที่ 2) 
หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา กว้าง 1.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร งบประมาณ 
650,000.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 46/64 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 30 รายการที่ 59 
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1. โอนลด 
    - แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทสำรองจ่าย งบประมาณ

ต้ังไว้ 666,064.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1 ,954 ,264.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 
650,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 1,304,264.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 2 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  17    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานกองช่าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ จำนวน 5 โครงการ 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ไดย้ื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย โดยมีหลักการดังนี้  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร
โดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 131,250.- บาท (หนึ่งแสน
สามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเงินรายได้ของเทศบาลตำบล
แม่อาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเข้าคลังเทศบาลตำบลแม่อายช้ากว่าทุกปี  ประกอบกับในขณะนี้
พอมีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินการได้  แต่ก็เป็นฤดูฝนจึงไม่สามารถถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามรายการใน   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากดินจะชุ่มน้ำฝนไม่แข็งตัวติดแน่น
กับถนนเดิมทำให้ถนนเป็นโคลนเล๊ะยิ่งกว่าเดิมจึงไม่เกิดประโยชน์ที่จะดำเนินการในฤดูฝน และฤดูฝนจะสิ้นสุด
ประมาณเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งพ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว แต่เทศบาลตำบลแม่อาย จำเป็นต้อง
ดำเนินการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป 

    ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 131,250.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่ง
พันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามรายการ
ดังตอ่ไปนี้ 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 21/3 หมู่ที ่3 ตำบลแม่อาย ปรับปรุงผิว
จราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ ปริมาณไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที ่25/64 งบประมาณ 26,250.- บาท 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 35/3E หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย ปรับปรุง
ผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่30/64 งบประมาณ 17,500.- บาท 
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3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 29/3 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย ปรับปรุงผิว
จราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ ปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที ่27/64 งบประมาณ 35,000.- บาท 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 34/5 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย ปรับปรุง
ผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่28/64 งบประมาณ 17,500.- บาท 

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 53/5A หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ปรับปรุง
ผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่  ปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่29/64 งบประมาณ 35,000.- บาท 

 ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 
59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึ่งปี”  

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 5 
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 131,250.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพ่ือนำไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายการดังตอ่ไปนี้ 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 21/3 หมู่ที ่3 ตำบลแม่อาย ปรับปรุงผิว
จราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ ปริมาณไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที ่25/64 งบประมาณ 26,250.- บาท 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 35/3E หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย ปรับปรุง
ผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่30/64 งบประมาณ 17,500.- บาท 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 29/3 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย ปรับปรุงผิว
จราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ ปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที ่27/64 งบประมาณ 35,000.- บาท 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 34/5 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย ปรับปรุง
ผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่28/64 งบประมาณ 17,500.- บาท 

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 53/5A หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ปรับปรุง
ผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่  ปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตรตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่29/64 งบประมาณ 35,000.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  18    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานกองช่าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โครงการขยายผิวจราจรและ
โครงการปรับปรุงถนน จำนวน 7 โครงการ 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย โดยมีหลักการดังนี้  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
โครงการขยายผิวจราจรและโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 8 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 723,200.-
บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเงินรายได้ของ
เทศบาลตำบลแม่อายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเข้าคลังเทศบาลตำบลแม่อายช้ากว่าทุกปีประกอบกับ
ในขณะนี้พอมีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินการได ้แต่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่อาจดำเนินการ ตาม
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โครงการขยายผิวจราจรและโครงการปรับปรุงถนน จำนวน 7 โครงการ เป็น
จำนวนเงิน 662,200.-บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แต่เทศบาลตำบลแม่อาย จำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป 

    ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 662,200.- บาท (หกแสนหกหมื่นสองพัน
สองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือนำไปใช้จ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ตามข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. ถนนเทศบาลซอย 30/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที ่3/64 งบประมาณตั้งไว้ 102,000.-  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 50/A หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแมอ่าย ที ่5/64 งบประมาณตั้งไว้ 72,000.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  35/3  หมู่ที่ 6,7 ตำบล
แม่อาย พร้อมรื้อถอนถนนเดิมและขนทิ้ง หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่7/64 งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร พร้อมรื้อถอน
ถนนเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 12/64 งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 69 หมู่ที ่4 ตำบลมะลิกา กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลแม่อาย ที ่16/64 งบประมาณตั้งไว้ 45,000.- บาท 
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6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 69/2 หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที ่17/64 งบประมาณตั้งไว้ 34,200.- บาท 

7. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 69/1  หมู่ที่ 4  ตำบล
มะลิกา หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 
18/64 งบประมาณตั้งไว้ 9,000.- บาท 

ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 
59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 662,200.- บาท (หกแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) เพ่ือนำไปใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. ถนนเทศบาลซอย 30/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที ่3/64 งบประมาณตั้งไว้ 102,000.-  บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 50/A หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที ่5/64 งบประมาณตั้งไว้ 72,000.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  35/3  หมู่ที่ 6,7 ตำบล
แม่อาย พร้อมรื้อถอนถนนเดิมและขนทิ้ง หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่7/64 งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท 

4. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 125.00 ตารางเมตร พร้อมรื้อถอน
ถนนเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 12/64 งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 69 หมู่ที ่4 ตำบลมะลิกา กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลแม่อาย ที ่16/64 งบประมาณตั้งไว้ 45,000.- บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 69/2 หมู่ที่ 4 ตำบลมะลิกา กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที ่17/64 งบประมาณตั้งไว้ 34,200.- บาท 

7. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 69/1  หมู่ที่ 4  ตำบล
มะลิกา หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 
18/64 งบประมาณตั้งไว้ 9,000.- บาท 
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ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  19    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน่วยงานกองช่าง  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. โครงการก่อสร้างถัง
เก็บน้ำ ค.ส.ล. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. จำนวน 4 โครงการ 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย โดยมีหลักการดังนี้  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
ค.ส.ล. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. จำนวน 4 โครงการ เป็นจำนวน
เงิน 653,400.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเงิน
รายได้ของเทศบาลตำบลแม่อายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับเข้าคลังเทศบาลตำบลแม่อายช้ากว่าทุกปี
ประกอบกับในขณะนี้พอมีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินการได้ แต่ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่อาจ
ดำเนินการ ตามโครงการดังกล่าวข้างต้นได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่เทศบาลตำบลแม่อาย
จำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และเพ่ือแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป 

    ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 653,400.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันสี่
ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือนำไปจ่ายในปี งบประมาณ  พ.ศ. 2565 ตามข้อ 59 วรรคหนึ่ ง แห่ งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ตามรายการ
ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  32/3  หมู่ที่ 10  ตำบล
แม่อาย รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.25 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.12 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30– 0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 11/64 งบประมาณตั้งไว้ 104,400.- 
บาท 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57/8 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา 
รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ กว้าง 0.25 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 
เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่20/64 งบประมาณตั้งไว้ 99,000.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 74 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งระบบจ่ายน้ำ ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที ่21/64 งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท 

4. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา กว้าง 
2.40 เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.40 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 
23/64 งบประมาณตั้งไว้ 150,000.- บาท  
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ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 
59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 4 
โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 653,400.- บาท (หกแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือนำไปจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  32/3  หมู่ที่ 10  ตำบล
แม่อาย รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.25 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.12 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.30– 0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 11/64 งบประมาณตั้งไว้ 104,400.- 
บาท 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57/8 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา 
รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ กว้าง 0.25 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 
เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่20/64 งบประมาณตั้งไว้ 99,000.- บาท 

3. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 74 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมติดตั้งระบบจ่ายน้ำ ตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลแม่อาย ที ่21/64 งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท 

4. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 9 ตำบลมะลิกา กว้าง 
2.40 เมตร  ยาว  6.00 เมตร  หนา  0.20 เมตร  สูง  2.40 เมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที ่23/64 งบประมาณตั้งไว้ 150,000.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  20    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อจัดซื้อ รถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย โดยมีหลักการดังนี้  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  รถขุดตีนตะขาบ  จำนวน 1 คัน  งบประมาณ  4,000,000.- บาท  แต่ยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้เนื่องจากเงินรายได้ของเทศบาลตำบลแม่อาย ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ได้รับเข้าคลัง
เทศบาลตำบลแม่อาย ช้ากว่าทุกปีประกอบกับในขณะนี้พอมีรายได้เพียงพอที่จะดำเนินการจัดซื้อได้ แต่ใกล้สิ้น
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่อาจดำเนินการ จัดซื้อได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่เทศบาลตำบล
แม่อาย จำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่างได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำ
และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนอีกทั่งเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป 

ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วนบาทถ้วน) 
เพ่ือนำไปใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ตามรายการดังต่อไปนี้ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน 
งบประมาณ 4,000,000.- บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) เป็นรถขุด ไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัวขนาดที่กำหนด

เป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ 
2) บุ้งกีแ๋ละความสามารถ 

(1) มีบุ้งก๋ีพร้อมฟันและSide Cutter 
(2) ขนาด 120 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.70 ลูกบาศก์เมตร 
(3) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่นอ้ยกว่า 9.00 เมตร 
(4) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร 
(5) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร 
(6) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาท ี

3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
4) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้าง สามารถ

ขับเคลื่อนอิสระได้ 
5) ระบบเครื่องล่าง 

(1) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
(2) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร 
(3) ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร 

6) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ขนาด 120 แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 
18,000 กิโลกรมั 

7) แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ขนาด 120 แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 14,000 
กิโลกรัม 

8) ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ 
9) หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass 
10) อุปกรณ์ประกอบ 

(1) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ 
(2) เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 
(3) เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 
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(4) เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก 
(5) เกจ์บอกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท 
(6) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ 2 ชุด 
(7) กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด 
(8) ไส้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด 
(9) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด 
(10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร 

พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด 
 11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร 

จำนวน 1 ชุด 
 12) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด 
 13) มีสัญญาณและอุปกรณอ่ื์นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) 

คูม่ือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) 

หมายเหตุ  :     กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด  จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power)  หรือกำลังสุทธิ  
(Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมืออปุกรณ์ต่างๆ ออกแล้วก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ” สามารถเป็นได้ท้ังขั้นต่ำของกำลังทั้งหมด หรือกำลังสุทธิก็ได้ 

  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 
2562 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้า 85 
ลำดับที่ 57 

ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 
59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงาน
เคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 4,000,000.- 
บาท 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
1) เป็นรถขุด ไฮดรอลิกตีนตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัวขนาดที่กำหนด

เป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ 
2) บุ้งกีแ๋ละความสามารถ 
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(1) มีบุ้งก๋ีพร้อมฟันและSide Cutter 
(2) ขนาด 120 แรงม้า ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.70 ลูกบาศก์เมตร 
(3) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่นอ้ยกว่า 9.00 เมตร 
(4) มีระยะขุดลึกสุด (Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร 
(5) มีระยะขุดได้สูงสุด (Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร 
(6) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาท ี

3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 
4) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้าง สามารถ

ขับเคลื่อนอิสระได้ 
5) ระบบเครื่องล่าง 

(1) ตีนตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
(2) แผ่นตีนตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร 
(3) ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร 

6) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ขนาด 120 แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 
18,000 กิโลกรมั 

7) แรงฉุดลาก (Drawbar pull) ขนาด 120 แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 14,000 
กิโลกรัม 

8) ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ 
9) หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass 
10) อุปกรณ์ประกอบ 

(1) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ 
(2) เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 
(3) เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ 
(4) เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก 
(5) เกจ์บอกไฟชาร์ทหรือสัญญาณไฟชาร์ท 
(6) หมวกนิรภัย สำหรับพนักงานขับ 2 ชุด 
(7) กระบอกอัดจาระบี 1 ชุด 
(8) ไส้กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด 
(9) ไส้กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด 
(10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร 

พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด 
 11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร 

จำนวน 1 ชุด 
 12) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด 
 13) มีสัญญาณและอุปกรณอ่ื์นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
 14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) 

คูม่ือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มืออะไหล่ (Parts Book) 
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หมายเหตุ  :     กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด  จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power)  หรือกำลังสุทธิ  
(Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมืออปุกรณ์ต่างๆ ออกแล้วก็ได้แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการ
ใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ” สามารถเป็นได้ทั้งข้ันต่ำของกำลังทั้งหมด หรือกำลังสุทธิก็ได้ 

  ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 
2562 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้า 85 
ลำดับที่ 57 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  21    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนีเ้ป็นญัตติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อเครือ่งคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลแม่อาย มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานด้านวิศวกรรมไม่เพียงพอ
จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
และเนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่อาจดำเนินการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ชุด  
ได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตาม
รายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณต้ังไว้ 30,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด   

เครื่องคอมพิวเตอร์  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) เดียวกนัขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

- มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
  1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน

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

ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

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

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 
84 ลำดับที่ 52  

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)  

1. โอนลด 
      - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 185,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอนครั้งนี้จำนวน 185,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 30,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมี
งบประมาณคงเหลือ 155,000.- บาท คำชี้แจงหน้า 192 

  ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพิ่มหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหมใ่ห้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ตาม
รายการดังนี้  
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  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ งบประมาณต้ังไว้ 30,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด   

เครื่องคอมพิวเตอร์  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) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อย

กว่า 2 GB หรือ 
  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน

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

ชนิด Solid StateDrive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย 
   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย 
   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

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

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 
84 ลำดับที่ 52  

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพ้ืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563)  

1. โอนลด 

      - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณตั้งไว้ 185,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอนครั้งนี้จำนวน 185,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 30,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมี
งบประมาณคงเหลือ 155,000.- บาท คำชี้แจงหน้า 192 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  22    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบยีบวาระนี้เป็นญัตติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
   ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลแม่อาย ไม่มีเครื่องพิมพ์สำหรับกระดาษ A 3 เพ่ือใช้ในการทำงาน
ด้านวิศวกรรมและงานสาธาณูปโภค ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จึงไม่อาจดำเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังนี ้ 
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 
งบประมาณตั้งไว้ 6,300.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นคา่เครื่องพิมพ์สำหรับกระดาษ A 3 จำนวน 1 ชุด  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อ

นาท ี(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดย 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 54 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

1. โอนลด 
  - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ 40,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนครั้งนี้ 
40,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 6,300.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
33,700.- บาท คำชี้แจงหน้า 192 
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ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพิ่มหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหมใ่ห้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง ตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 
งบประมาณตั้งไว้ 6,300.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์สำหรับกระดาษ A 3 จำนวน 1 ชุด  

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inkjet) 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อ

นาท ี(ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที 

(ppm) หรือ 10.4 ภาพต่อนาที (ipm) 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไมน่้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า100 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และ Custom โดย 

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 54 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

1. โอนลด 
  - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวด
ค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน งบประมาณตั้งไว้ 40,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนครั้งนี้  



~ 37 ~ 
 

40,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 6,300.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
33,700.- บาท คำชี้แจงหน้า 192 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  23    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   ด้วยกองช่าง เทศบาลตำบลแม่อาย ไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับใช้งานควบคู่กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จึงไม่อาจดำเนินการ จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1  KVA จำนวน 1 เครื่อง ได้ทันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการ
ดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA งบประมาณ 5,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเพ่ือจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง  

เครื่องสำรองไฟฟ้า  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 53 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

1. โอนลด 
  - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนครั้งนี้ 
50,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 5,800.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
44,200.- บาท คำชี้แจงหน้า 193 

 ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพิ่มหรือโอนลด 
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หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกัน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 
จำนวน 1 เครื่อง ตามรายการดังนี้  
  1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

    - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA งบประมาณ 5,800.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเพ่ือจัดซื้อเครื่องสำรอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 1 เครื่อง  

เครื่องสำรองไฟฟ้า  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 KVA (600 Watts) 
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 84 ลำดับที่ 53 

(จัดซื้อตามเกณฑ์ราคาพื้นฐานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศหลักเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563) 

1. โอนลด 
  - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่า
วัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณตั้งไว้ 50,000.- บาท มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนครั้งนี้ 
50,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 5,800.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
44,200.- บาท คำชี้แจงหน้า 193 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  24    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เครื่อง
ขยายเสียง จำนวน 1 ชุด) 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซ่ึงนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
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นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลแมอ่าย ไดอ้นุมัติให้กัน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องขยายเสียง จำนวน 
1 ชุด งบประมาณ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 26 สิงหาคม 
2563 ซ่ึงขณะนี้คงเหลือระยะเวลาในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อีกเพียง 1 เดือน ทำให้
สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่เทศบาลตำบลแม่อาย จำเป็นต้อง
ดำเนินการจัดซื้อเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต่อไป 

ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ได้กันเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้น เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบประมาณท้ังสิ้น 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังต่อไปนี้ 

เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด เพ่ือจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ประกอบไปด้วยเพาเวอร์มิกเซอร์ 
500 วัตต์ และเพาเวอร์มิกเซอร์ 300 วัตต์ ยูนิตฮอร์น 200 วัตต์ ปากฮอร์ ขนาด 21 นิ้ว ไมค์ลอย 1 ชุด 
สายลำโพงยาว 1,477 เมตร ตู้ลำโพงขนาด 12 นิ้ว และสายลำโพง 4 เมตร 2 ชุด งบประมาณ 50,000.- 
บาท 

ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 
59 วรรคหนึ่งและวรรคสองได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน 
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”  

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณี 
มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ป ริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ได้กัน
เงินงบประมาณเพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ตามรายการดังต่อไปนี้ 

เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด เพ่ือจัดซื้อเครื่องขยายเสียง ประกอบไปด้วยเพาเวอร์มิกเซอร์ 
500 วัตต์ และเพาเวอร์มิกเซอร์ 300 วัตต์ ยูนิตฮอร์น 200 วัตต์ ปากฮอร์ ขนาด 21 นิ้ว ไมค์ลอย 1 ชุด 
สายลำโพงยาว 1,477 เมตร ตู้ลำโพงขนาด 12 นิ้ว และสายลำโพง 4 เมตร 2 ชุด งบประมาณ 50,000.- 
บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบยีบวาระท่ี  25 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ค่าจัดซือ้เก้าอ้ีพนักพิง   

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง  ตามที่สภา
เทศบาลตำบลแม่อาย  ได้เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 รายละเอียดดังนี้ 

  คำชี้แจงงบประมาณเดิม 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีพนักพิงสูง  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง  มีเท้าแขน  ปรับสูง
ต่ำได้ ขาเหล็ก จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,900.- บาท งบประมาณตั้งไว้ 14,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อย
บาทถ้วน)  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แตเ่ทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
ในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ  เพ่ือใช้ในงานราชการ
เทศบาลตำบลแม่อาย 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้ 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีพนักพิง  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิง  มีเท้าแขน  ปรับสูงต่ำได้ 
ขาเหล็ก ขนาดสินค้าไม่น้อยกว่า 60 x 60 x 100 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,900.- บาท งบประมาณ
ตั้งไว้ 14,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
ในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ  เพ่ือใช้ในงานราชการ
เทศบาลตำบลแม่อาย 

จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิง 
ดังกล่าวได้ทัน  

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๑ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำ ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน    
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้  

หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีพนักพิง  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิง  มีเท้าแขน  ปรับสูงต่ำได้ 
ขาเหล็ก ขนาดสินค้าไม่น้อยกว่า 60 x 60 x 100 เซนติเมตร จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,900.- บาท งบประมาณ
ตั้งไว้ 14,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
ในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ  เพ่ือใช้ในงานราชการ
เทศบาลตำบลแม่อาย 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 10 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  26 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายชุมพร   แสงเป๊ก   ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านใดจะเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล      
ขอเชิญเสนอได้ 

นายประพันธ์ วรรณปัน สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ถนนบริเวณทาง 5 แยก ทางไปโป่งช้างโค๊ต 
เป็นหลุ่มเป็นบ่อ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ ขอให้ฝ่ายบริหารช่วยตรวจสอบและหาแนวทางซ่อมแซมให้
ด้วย 

นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ถนนทางเข้าตลาดสดเกิดทรุดตัวลงอีก
หลังจากที่เคยซ่อมแซมไปแล้ว ขอให้ตรวจสอบให้ด้วย  มีการโม่ข้าวโพดบริเวณใกล้ชุมชนทำให้ เศษผงฟุ้ง
กระจาย เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ขอให้รีบดำเนินการแจ้งเตือนให้เจ้าของทราบด้วย 

นายพัสกร  มหาวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  รางระบายน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เกิดการ
อุดตันซึ่งทำให้เกดิน้ำท่วมขงัขอให้ดำเนินการแก้ไขให้ประชาชนด้วย 

นายปรีชา  กันทะวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ถนนทางไปบ้านคายที่ เกิดทรุดตัวขอ
ประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำสะพานเหล็กมาติดตั้งเป็นการชั่วคราวได้หรือไม่
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนไปพรางก่อน 

นายอานันต์   ศรียาหล้า  รองนายกเทศมนตรีฯ  ซอย 35/3 ถนนทางไปโป่งช้างโค๊ต ได้
ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 , 7 ตำบลแม่อาย ดำเนินการตัดต้นไม้เพ่ือจะได้ดำเนินการสร้างถนนให้ได้แต่
ทางชาวบ้านก็ไม่สามารถหาคนมาตัดต้นไม้ได้ จึงให้เทศบาลดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งหากดำเนินการได้
จะรีบดำเนินการให้ 
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การซ่อมแซมถนนที่ทรุดตัวบริเวณตลาดได้มีการตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 แล้ว  

รางระบายน้ำถนนบ้านประธานเจริญ  ได้มีการร่วมกันขุดลอกทำความสะอาดมาครั้งหนึ่งแล้ว 
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาเหตุเกิดจากเศษวัสดุ 
เศษขยะที่ทำให้รางระบายน้ำอุดตัน และเมื่อเกิดการอุดตันทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบอีกก็จะดำเนินการ
แก้ไขปัญหาให้โดยเร็ว 

ถนนสายสันโค้งบ้านคายที่ทรุดตัวได้แจ้งไปทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และมี
ช่างมาตรวจสอบแล้ว ทางฝ่ายบริหารก็ได้เร่งการดำเนินงานไปทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่เป็นการเร่งด่วนแล้ว 

เศษวัสดุจากการโม่ข้าวโพดจะให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเข้าไปดำเนินการให้โดยเร็ว 

นายพัสกร  มหาวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ถนนที่เกิดเป็นหลุ่มเป็นบ่ทางไปโป่งช้างโค๊ต 
ที่กล่าวมานั้นเป็นบริเวณ 5 แยก เกิดเป็นหลุมเป็นบ่อขอให้มีการนำยางมะตอยถมบดอัดให้ด้วย 

นายอานันต์   ศรียาหล้า  รองนายกเทศมนตรีฯ  จะให้กองช่างไปตรวจสอบถนนทาง 5 
แยกดังกล่าวและจะรีบดำเนินการให้โดยด่วน  

 นายพนม  เดชะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอให้มีการออกสำรวจถนนที่เป้นหลุมเป็นบ่
ทุกสายในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย  เพ่ือจะได้ดำเนินการจัดซื้อยางมะตอยมาถมบดอัดแก้ไขให้แล้วเสร็จใน
คราวเดียว 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 12.15  น. 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายพนม   เดชะวงศ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3  ในวันที่ 30 สิงหาคม  
2564  เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

(ลงชื่อ)                  
(นายส่งสุข    มูลเมือง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
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(ลงชื่อ)              
(นางพัชริดา   สรรพจารย์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 
 

(ลงชื่อ)            
(นายพัสกร   มหาวรรณ์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สี่ 

 
 
 
(ลงชื่อ)      

 (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

 

 


