
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม คร้ังที่ 1 

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
************************************************** 

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

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวศศิพิมล ชูสินธนะศักดิ์ ท้องถิ่นอำเภอแม่อาย 
๒. ร.ต.อศราวุธ โยธา (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อาย 
๓. นายสุเมธี สืบสาย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
๔. นายปกรณ์ กาอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย 
๕. นายพิชัย รวงคำ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย  
๖. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
๗. นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
๘. นายอานันต์ ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
๙. นายใจคำ ตุมมาแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
๑๐. นายสมหมาย คงตาล ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
๑๑. นายกิตติพงษ์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
๑๒. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๑๓. นางสาววิสุลัดดา ทรายคำ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๔. นางสาววาสนา สายหยุด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๕. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดรายงานการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 

นายชุมพร   แสงเป๊ก   เลขานุการสภาเทศบาลฯ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจำนวน 9  
ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 

1. การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ในสมัยที่สามนี้ เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่จำเป็นก็ขอให้มาร่วมประชุมให้พร้อมเพียงกันด้วย 

2. สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ยินดีต้องรับนางสาวศศิพิมล ชูสินธนะศักดิ์ หัวหน้าท้องถิ่น
อำเภอแม่อาย ที่ได้มารับฟังการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้  ซึ่งทราบว่าท่านได้ย้ายมาบรรจุที่ท้องถิ่นอำเภอ 
แม่อายเมื่อเร็วๆ นี้  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 2562 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สอง ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภา ทุกท่านตรวจสอบ
ล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ หากไม่มีท่านใดแก้ไขขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2562 สมัยทีส่อง  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  8 เสียง  ไม่เห็นด้วยจำนวน – เสียง งดออกเสียงจำนวน 1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบล   
แม่อาย 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือรายงาน
ผลการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล 
ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ได้กำหนดให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือเสนอผู้บริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้ โดยให้แจ้งให้สภาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 7 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ตำบลแม่อายรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่อาย เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล  ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติ  การ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ให้ทุกท่านทราบ จึงไม่มีการ
อภิปรายและลงมติ  

มติที่ประชุม   รับทราบ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตำบลแม่อาย 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง   การพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

นายเจริญ  หงส์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลแม่อาย ฉบับนี้ มาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อ
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 
สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังกล่าวมาด้วยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

หลักการ 
บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่อาย  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 3 วิธีการจัดทำงบประมาณ ข้อ 
23 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 87,500,000.- บาท (แปดสิบเจ็ดล้านห้า
แสนบาทถ้วน) และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินไว้จำนวน 87,500,000.- บาท (แปดสิบ
เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถนำไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เหตุผล 
เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงประกาศใช้เป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือบริหารงบประมาณในการจัดทำบริการ
สาธารณะให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่          
ขอเชิญ   

  นางรัตติกาล   ศรีอุทธา   รองประธานสภาเทศบาลฯ   ขอให้มีการตรวจสอบแก้ไข  ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ฝ่ายบริหารได้เสนอในวันนี้ รายละเอียด
ดังนี้ 

1. หน้า 153 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ที่ 5 ตำบล
แม่อาย งบประมาณ 120,000.- บาท ลำดับที่ 5 แต่ในแผนพัฒนาเทศบาล เป็นลำดับที่ 35 
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2. หน้า 154 โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ซอย 34 หมู่ที่ 10 มีถนนอยู่แล้ว ไม่ทราบว่า
เป็นซอยแยกหรือไม ่

3. หน้า 155 โครงการก่อสร้าง ถนนเทศบาล ซอย 4/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย ความยาว 
52 เมตร แต่ในแผนพัฒนาเทศบาล ความยาว 100 เมตร 

4. หน้า 163 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 14 หมู่ที่ 1 ตำบล
แม่อาย ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร แต่ในแผนพัฒนาเทศบาล ลึกเฉลี่ย 30 – 80 เมตร ขอให้ตรวจสอบ
แก้ไขแผนได้หรือไม ่

5. หน้า 164 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 16/1 หมู่ที่ 2 
ขอให้ตรวจสอบลำดับให้ตรงกับแผนพัฒนาด้วย 

6. หน้า 3 หมวดรายได้จากทุนไม่มีจุดทดศนิยมเหมือนหมวดอื่นๆ ขอให้ตรวจสอบแก้ไขด้วย 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ขอเวลาในการตรวจรายละเอียดต่างๆ ที่ท่าน
สมาชิกสภาได้เสนอมา จึงขอใช้เวลาตรวจสอบประมาณครึ่งชั่วโมงได้หรือไม่ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอให้มีการเลื่อนการพิจารณาระเบียบ
วาระที่ 4 นี้เป็นวันนี้ตอนบ่ายโมง และจะได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาล ในระเบียบวาระต่อๆ ไปก่อน  มี
สมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ขอเชิญเสนอได้ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการเลื่อนการพิจารณา  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การพิจารณารับหลักการร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกำหนดเวลาที่ประธานสภาเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงจำนวน 8 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ  ค่าอาหาร
กลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 เพิ่มเติม 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 เพิ่มเติม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 ขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเพ่ิมเติม เนื่องจาก

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ลงข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (School 
Information System :SIS) และระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (Child development center information system : CCIS) จำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น จากจำนวน 
376 คน เป็น 392 คน ทำให้งบประมาณที่เทศบาลตำบลแม่อาย ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวันในภาคเรียนที่ 1/2562 ไม่เพียงพอ เป็นจำนวนเงิน 27,200.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาท
ถ้วน) และตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1180 ลงวันที่ 25 
เมษายน 2561 ระบุข้อ 2.4 กรณีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอ่ืน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินค่าอาหาร
กลางวันไม่เพียงพอเนื่องจากมีจำนวนเด็กรายใหม่เพ่ิมขึ้น ทำให้มีรายจ่ายจริงมากกว่างบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรให้สถานศึกษาจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถโอนงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
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งบประมาณกลางวันในส่วนที่เพ่ิมขึ้นได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอให้ถือปฏิบั ติ
ตามข้อ 2.3 โดยเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ครั้งที่ 8/2562 แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน 
ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 จำนวน 27,200.- บาท และขออนุมัติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 5/2562 ตาม
รายการดังกล่าว และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ ได้บัญญัติให้การจ่ายเงิน
อุดหนุนนั้น เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12        
มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ เทศบาลตำบลแม่อาย จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย ให้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตำบลแม่อายแล้ว จะได้รายงานขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 (8) ได้บัญญัติดังนี้ “เทศบาลอาจมีรายจ่าย 
ดังต่อไปนี้ (8) เงินอุดหนุน” และมาตรา 67 ทวิ ได้บัญญัติดังนี้ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการ
จ่ายเงินเพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  และผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนอาหารกลางวันในภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นจำนวนเงิน 27,200.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อย
บาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกัน
เงิน งบประมาณ รายจ่าย  ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ. 256 2  ค่าจัดซื้ อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  
จำนวน 9 เครื่อง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์  ไว้ใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)   ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 5  ขวบ  เพ่ือมุ่งพัฒนา
ความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  โดยยังขาดครุภัณฑ์เพ่ือใช้  
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นจำนวนเงิน 
423,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 423,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู เพ่ือใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) จำนวน 9 เครื่องๆ ละ 47,000.- บาท  คุณสมบัติดังนี้   

1.  ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  36,000  บีทีย ู
 2.  ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง   

3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน   40,000  บีทียู  
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
  4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (EER) สูงกว่า 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์  1  ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
8.  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 

(1)  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า  40,000  บีทียู 
5,500.- บาท 

    (2)  ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
          ขนาดไม่ต่ำกว่า  33,000  บีทียู  5,000.-  บาท 
          ขนาดไม่ต่ำกว่า  42,000  บีทียู  6,000.-  บาท 
    (3)  ชนิดติดผนัง ขนาด  12,000 - 24,000  บีทียู  3,000.- บาท 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 273 ลำดับที่  29 

รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน  423,000.- บาท 
โอนลด  แผนงานการงานศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารต่างๆ โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน  งบประมาณคงเหลือ  820,000.- 
บาท  โดยลดครั้งนี้จำนวน  423,000.- บาท  และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 397,000.- บาท 

รวมโอนลด เป็นเงิน  423,000.-  บาท 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ให้กัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคแรก 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่กำหนดระดับ  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 423,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู เพ่ือใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) จำนวน 9 เครื่องๆ ละ 47,000.- บาท  คุณสมบัติดังนี้   

1.  ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  36,000  บีทีย ู
 2.  ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง   

3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน   40,000  บีทียู  
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
  4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (EER) สูงกว่า 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1) แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  

4 เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8.  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 

(1)  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า  40,000  บีทียู 
5,500.- บาท 

    (2)  ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
          ขนาดไม่ต่ำกว่า  33,000  บีทียู  5,000.-  บาท 
          ขนาดไม่ต่ำกว่า  42,000  บีทียู  6,000.-  บาท 
    (3)  ชนิดติดผนัง ขนาด  12,000 - 24,000  บีทียู  3,000.- บาท 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 273 ลำดับที่  29   

รวมโอนเพิ่ม  เป็นเงิน  423,000.- บาท 

โอนลด  แผนงานการงานศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารต่างๆ โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน  งบประมาณคงเหลือ  820,000.- 
บาท  โดยลดครั้งนี้จำนวน  423,000.- บาท  และเม่ือโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 397,000.- บาท 
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ  เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 
เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์พัฒนา  เด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน 3 เครื่อง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ไว้ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว        
ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 2 – 4  ขวบ  เพ่ือมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับ
การพัฒนาทั้งร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  โดยยังขาดครุภัณฑ์เพ่ือใช้  จึงขออนุมัติสภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงิน 141,000.- บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้  141,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู เพ่ือใช้ประโยชน์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน  3  เครื่องๆ ละ 47,000  บาท  คุณสมบัติดังนี้   

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000  บีทียู 
2.  ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง   
3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน  40,000  บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
  4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5.  มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ  3)  นอกเหนือจากการพิจารณา

ด้านราคาแล้ว  เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงาน
ตามฤดูกาล (EER)  สูงกว่า 

7.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8.  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
     (1)  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท 
     (2)  ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  33,000  บีทียู  5,000  บาท 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  42,000  บีทียู  6,000  บาท 
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     (3)  ชนิดติดผนัง 
           ขนาด  12,000-24,000  บีทียู  3,000  บาท 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  ธันวาคม  2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 273 ลำดับที่  29 

รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน  141,000 บาท 

โอนลด แผนงานการงานศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารต่างๆ โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน  งบประมาณคงเหลือ  350,000  
บาท  โดยลดครั้งนี้จำนวน  141,000  บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ  209,000  บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ให้กัน
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคแรก 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ 

นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ครุภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนา
เทศบาล หน้า 273 ลำดับที่ 29 ไม่ทราบว่ามาจากแผนพัฒนาเล่มใด เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วไม่มีใน
แผนพัฒนาที่ได้รับมานี้ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  เนื่องจากแผนพัฒนาของสมาชิก
สภาที่ได้รับนั้น ไม่ได้รวมครุภัณฑ์สำนักงานไว้ จึงจะให้เจ้าหน้าที่นำแผนพัฒนาฉบับแก้ไขล่าสุด นำส่งให้สมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562  เป็นจำนวนเงิน 141,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม   (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้  141,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู เพ่ือใช้ประโยชน์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว จำนวน  3  เครื่องๆ ละ 47,000  บาท  คุณสมบัติดังนี้   

2. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000  บีทียู 
2.  ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง   
3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน   40,000  บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
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  4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5.  มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว  เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (EER)  สูงกว่า 

7.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
8.  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
     (1)  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท 
     (2)  ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  33,000  บีทียู  5,000  บาท 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  42,000  บีทียู  6,000  บาท 
     (3)  ชนิดติดผนัง 
           ขนาด  12,000-24,000  บีทียู  3,000  บาท 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  ธันวาคม  2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 273 ลำดับที่  29 

รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน  141,000 บาท 

โอนลด แผนงานการงานศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารต่างๆ โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน  งบประมาณคงเหลือ  350,000  
บาท  โดยลดครั้งนี้จำนวน  141,000  บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ  209,000  บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีที
ยู เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) จำนวน  
4  เครื่อง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์  ไว้ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)   ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ขวบ เพ่ือมุ่ง
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พัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  โดยยังขาด
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เป็นจำนวนเงิน 188,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้  188,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน   ขนาด 36,000 บีทียู  เพ่ือใช้ประโยชน์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)  จำนวน  4  เครื่องๆ ละ 47,000  บาท  คุณสมบัติดังนี้   

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  36,000  บีทียู 
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง   
3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน   40,000  บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
  4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5.  มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว  เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (EER) สูงกว่า 

7.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
     (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
8.  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
     (1)  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท 
     (2)  ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  33,000  บีทียู  5,000  บาท 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  42,000  บีทียู  6,000  บาท 
     (3)  ชนิดติดผนัง 
           ขนาด  12,000-24,000  บีทียู  3,000  บาท 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  ธันวาคม  2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 273   ลำดับที่  29 

รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน  188,000 บาท 

โอนลด  แผนงานการงานศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน  งบประมาณคงเหลือ  209,000  
บาท  โดยลดครั้งนี้จำนวน  188,000  บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ  21,000  บาท 

รวมโอนลด เป็นเงิน  188,000 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
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หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ให้    
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.  
2561  ข้อ  59  วรรคแรก 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์  ไว้ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)   ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2  ขวบ  เพ่ือมุ่ง
พัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  โดยยังขาด
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
เป็นจำนวนเงิน 188,000.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้  188,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน   ขนาด 36,000 บีทียู  เพ่ือใช้ประโยชน์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)  จำนวน  4  เครื่องๆ ละ 47,000  บาท  คุณสมบัติดังนี้   

3. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  36,000  บีทียู 
4. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง   
3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
  4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5.  มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (EER) สูงกว่า 

7.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
     (1)  แบบแยกส่วน  ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
8.  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
     (1)  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท 
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           ขนาดไม่ต่ำกว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท 
     (2)  ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  33,000  บีทียู  5,000  บาท 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  42,000  บีทียู  6,000  บาท 
     (3)  ชนิดติดผนัง 
           ขนาด  12,000-24,000  บีทียู  3,000  บาท 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  ธันวาคม  2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561-2565)  หน้าที่ 273   ลำดับที่  29 

รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน  188,000 บาท 
โอนลด  แผนงานการงานศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน  งบประมาณคงเหลือ  209,000  
บาท  โดยลดครั้งนี้จำนวน  188,000  บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ  21,000  บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 8 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู 
เพื่อใช้ประโยชน์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก จำนวน 3 เครื่อง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ    ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

  ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์  ไว้ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก  
ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2  ขวบ  เพ่ือมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการ
พัฒนาทั้งร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  โดยยังขาดครุภัณฑ์เพ่ือใช้  จึงขออนุมัติสภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงิน 141,000. - บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้  141,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน   ขนาด  36,000  บีทียู  เพ่ือใช้ประโยชน์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก  จำนวน  3  เครื่องๆละ 47,000  บาท  คุณสมบัติดังนี้   

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  36,000  บีทียู 
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง   
3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้อง

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
  4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
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5.  มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (EER) สูงกว่า 

7.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวิตช์  1  ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
8.  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
     (1)  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท 
     (2)  ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  33,000  บีทียู  5,000  บาท 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  42,000  บีทียู  6,000  บาท 
     (3)  ชนิดติดผนัง 
           ขนาด  12,000-24,000  บีทียู  3,000  บาท 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  ธันวาคม  2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 273   ลำดับที่  29 

รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน  181,000 บาท 

โอนลด  แผนงานการงานศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารต่าง ๆ โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน  งบประมาณคงเหลือ  21,000  
บาท  โดยลดครั้งนี้จำนวน  21,000  บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้ไม่มีงบประมาณคงเหลือ 

โอนลด แผนงานการงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,308,590 บาท งบประมาณคงเหลือ 
846,819.68  บาท  โดยลดครั้งนี้จำนวน 120,000 บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ  
726,819.68 บาท 

รวมโอนลด เป็นเงิน  141,000 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง  หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จึงอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าว  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  รวมแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  4 )
พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคแรก 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (นางนงลักษณ์  ทานันท์ และนายพนม  เดชะวงศ์ ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้  141,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน   ขนาด  36,000  บีทียู  เพ่ือใช้ประโยชน์ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอก จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 47,000 บาท คุณสมบัติดังนี้   

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า  36,000  บีทียู 
2. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง   
3.  เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน   40,000  บีทียู  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
  4.  ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5.  มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
6.  การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน

ราคาแล้ว เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (EER) สูงกว่า 

7.  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
    (1)  แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้  สวิตช์  1  ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน

ยาว  4  เมตร  สายไฟยาวไม่เกิน  15  เมตร 
8.  ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) 
     (1)  ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  13,000  บีทียู  4,000  บาท 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  40,000  บีทียู  5,500  บาท 
     (2)  ชนิดตู้ตั้งพ้ืน 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  33,000  บีทียู  5,000  บาท 
           ขนาดไม่ต่ำกว่า  42,000  บีทียู  6,000  บาท 
     (3)  ชนิดติดผนัง 
           ขนาด  12,000-24,000  บีทียู  3,000  บาท 

จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  ธันวาคม  2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.2561 - 2565)  หน้าที่ 273   ลำดับที่  29 

รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน  181,000 บาท 

โอนลด  แผนงานการงานศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภทอาคารต่าง ๆ โครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน  งบประมาณคงเหลือ  21,000  
บาท  โดยลดครั้งนี้จำนวน  21,000  บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้ไม่มีงบประมาณคงเหลือ 
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โอนลด แผนงานการงานศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 1,308,590 บาท งบประมาณคงเหลือ 
846,819.68  บาท  โดยลดครั้งนี้จำนวน 120,000 บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ  
726,819.68 บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
พ.ศ. 2561 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 8 โครงการ) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือนำไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 29 
โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 4,010,300.- บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) เพ่ือนำไปจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561  สมัย
ที่สาม ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕61 แต่เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่าย 2562 จึงทำให้การ
จัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งขณะนี้คงเหลือระยะเวลาในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 อีกเพียง 1 เดือน ทำให้สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ทัน แต่เทศบาลตำบลแม่อายจำเป็นต้อง
ดำเนินการจ้างก่อสร้างเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนต่อไป 

ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. 2561 ที่ได้กันเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้น เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 8 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,007,200.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามข้อ 59 
วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 39/4 หมู่ที ่6 ตำบล
แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 50,400 บาท 

2. ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 37 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย ขนาดสูง 
1.50 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมถมดินตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 70,000 บาท 

3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 ตำบลมะลิกา กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 240,000 บาท 



~ 17 ~ 
 

4. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 72 หมู่ที่ 7 ตำบล
มะลิกา กว้าง 0.25 เมตร ยาว 53 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 95,400 บาท 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 60/1 หมู่ที ่8 ตำบล
มะลิกา กว้าง 0.30 เมตรยาว 42 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 84,000 บาท 

6. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 64/2 หมู่ที่ 10 
ตำบลมะลิกา (หน้าบ้านนายบุญเกิด พุฒธรรม) กว้าง 0.25 เมตรยาว 50 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 90,000 บาท 

7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34/2 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย กว้าง 3 เมตร ยาว 
43 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 
77,400 บาท 
  8. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย โดยดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
6 ตำบลแม่อาย ขนาดสูง 4-5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 300,000 บาท 

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

“ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่งให้ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (นายพนม  เดชะวงศ์ ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ที่ได้กันเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้น เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 โครงการ 
งบประมาณท้ังสิ้น 1,007,200.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 39/4 หมู่ที ่6 ตำบล
แม่อาย กว้าง 0.25 เมตร ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 50,400 บาท 

2. ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 37 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย ขนาดสูง 
1.50 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมถมดินตามสภาพพ้ืนที่ ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 70,000 บาท 

3. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 ตำบลมะลิกา กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 240,000 บาท 
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4. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 72 หมู่ที่ 7 ตำบล
มะลิกา กว้าง 0.25 เมตร ยาว 53 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 95,400 บาท 

5. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 60/1 หมู่ที ่8 ตำบล
มะลิกา กว้าง 0.30 เมตรยาว 42 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 84,000 บาท 

6. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝาปิดถนนเทศบาลซอย 64/2 หมู่ที่ 10 
ตำบลมะลิกา (หน้าบ้านนายบุญเกิด พุฒธรรม) กว้าง 0.25 เมตรยาว 50 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 90,000 บาท 

7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34/2 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย กว้าง 3 เมตร ยาว 
43 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 
77,400 บาท 
  8. ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย โดยดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
6 ตำบลแม่อาย ขนาดสูง 4-5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 300,000 บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  11 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 หน่วยงานกองช่าง (จำนวน 4 โครงการ) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล  

หลักการและเหตุผล 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ตั้งจ่ายงบประมาณ 

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 28 โครงการ 
งบประมาณ 6,553,200.- บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) และยังมีโครงการที่ยัง
ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน 4 โครงการ  งบประมาณ 1,103,600.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันหกร้อย
บาทถ้วน) แต่เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณรายจ่าย 2562 จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ 
ซึ่งขณะนี้คงเหลือระยะเวลาในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกเพียง 1 เดือน ทำให้สามารถ
ดำเนินการดังกล่าวได้ทันแต่เทศบาลตำบลแม่อาย จำเป็นต้องดำเนินการจ้างก่อสร้างเพ่ือให้เป็นไปตามความ
ต้องการของประชาชน และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป 

ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานกองช่าง เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 1,103,600.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามข้อ 59 วรรคหนึ่ง 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ตามรายการดังต่อไปนี้ 
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1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 40 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย ขนาดกว้าง 

0.30 เมตร ยาว 74 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมรื้อถอนรางเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
แม่อาย ที ่8/62 งบประมาณ 148,000 บาท 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 69 หมู่ที่ 4 ตำบล
มะลิกา (ข้างบ้านนายศรีนวล คำภีระ) กว้าง 0.30 เมตร ยาว 73 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 21/62 งบประมาณ 160,600 บาท 

3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 165 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 275 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่24/62 งบประมาณ 495,000 บาท 

4.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/12 หมู่ที ่9 ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 28 /62 
งบประมาณ 300,000 บาท  

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

“ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่
เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (นายพนม  เดชะวงศ์ ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงาน
กองช่าง เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,103,600.- 
บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังต่อไปนี้ 

1. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 40 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 74 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมรื้อถอนรางเดิม ตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
แม่อาย ที ่8/62 งบประมาณ 148,000 บาท 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ถนนเทศบาลซอย 69 หมู่ที่ 4 ตำบล
มะลิกา (ข้างบ้านนายศรีนวล คำภีระ) กว้าง 0.30 เมตร ยาว 73 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 21/62 งบประมาณ 160,600 บาท 

3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ยาว 165 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 275 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่24/62 งบประมาณ 495,000 บาท 

4. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  39/12  หมู่ที่ 9  ตำบลมะลิกา   
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  ยาว 150 เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย  
ที ่28 /62 งบประมาณ 300,000 บาท  

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขณะนี้เวลา 12.00 น. ขอพักการ
ประชุมสภาเทศบาลฯ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง เพ่ือรับประทานอาหารกลางวันขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทาน
อาหารกลางวัน ที่ร้านน้อยก๋วยเตี๋ยวเป็ด และเวลา 13.00 น. จะได้เริ่มประชุมในระเบียบวาระที่ ยังคงค้างอยู่
ต่อไป 
ที่ประชุม   รับทราบพักการประชุม 1 ชั่วโมง 

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  จะขอพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 
เรื่อง การพิจารณารับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อจาก
ช่วงเช้าที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้นำเสนอต่อสภาเทศบาลแล้วนั้น ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้ให้
เวลาฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่จัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้ตรวจสอบรายละเอียดที่ท่านสมาชิกสภาได้มีข้อเสนอมา รายละเอียดดังนี้ 

1. หน้า 3 หมวดรายได้จากทุน จะได้พิมพ์ให้มีจุดทดศนิยมเหมือนกับรายการอื่นๆ  
2. หน้า 153 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 35 หมู่ที่ 5 ตำบล

แม่อาย งบประมาณ 120,000.- บาท จะได้ยื่นแปรญัตติแก้ไข จากลำดับที่ 5 เป็นลำดับที่ 35 ตามระเบียบ
ราชการต่อไป 

3. หน้า 154 โครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ซอย 34 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย เป็นการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกจากซอย 34 ซึ่งไม่มีชื่อซอย จึงต้องใช้ชื่อซอย 34 หมู่ที่ 10 ความยาว 20 เมตร 

4. หน้า 155 โครงการก่อสร้าง ถนนเทศบาล ซอย 4/2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย เนื่องจากมี
พ้ืนที่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ 52 เมตร  

5. หน้า 163 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล ซอย 14 หมู่ที่ 1 ตำบล
แม่อาย ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร แต่ในแผนพัฒนาเทศบาล หน้าที่ 62 ลำดับที่ 4 ลึกเฉลี่ย 30 – 80 
เมตร จะได้ตรวจสอบแก้ไขแผนให้ถูกต้องต่อไป 

6. หน้า 164 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล ซอย 16/81  หมู่ที่ 2 
จะได้ยื่นแปรญัตติแก้ไขจากลำดับที่ 14 เป็นลำดับที่ 13 

การแก้ไขในรายละเอียดดังกล่าวจะได้ไปศึกษาระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้
ละเอียด และจะได้มีการขอแปรญัตติงบประมาณต่อคณะกรรมการต่อไป สิ่งใดแก้ไขได้ด้วยอำนาจของ
นายกเทศมนตรี ก็จะรีบดำเนินการได้เลย 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่          
ขอเชิญ  “หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปราย จะได้ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่าง      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โปรดยกมือ” (นายพนม  เดชะวงศ์ ไม่อยู่
ในที่ประชุมสภาฯ) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจำนวน – เสียง งดออกเสียงจำนวน 1  เสียง   

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ก่อนกำหนดวันยื่นแปรญัตติฯ  ขอให้
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย  พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องมีการแต่งตั้ง
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คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นการเฉพาะ โดยมีหน้าที่ในการ
พิจารณาคำแปรญัตติเฉพาะร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
จะมีได้ในจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ส่วนการคัดเลือกให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ไม่
จำกัดจำนวน และต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองคำเสนอไม่น้อยกว่า 2 คน โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีที่แล้วมีจำนวน 3 คน ประกอบด้วย นาย
สมบูรณ์  ดวงฤทธิ์ เป็นประธานกรรมการฯ  นายสัญญา  แสนศรี เป็นกรรมการแปรญัตติฯ  และนางรัตติกาล  
ศรีอุทธา เป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ 

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ลงมติว่าจะเลือกจำนวนกี่คนก่อน และเมื่อได้มติ
ว่าเลือกกี่คนแล้ว จึงเสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือก 
ขอเชิญเสนอว่าจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวนกี่คนขอเชิญเสนอ 

  นายชุมพร   แสงเป๊ก  เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  3  ท่าน เท่ากับปีที่แล้ว  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด   จะเสนอ
จำนวนคณะกรรมการเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่  หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม (นายพนม เดชะวงศ์ 
ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาฯ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 คน โดยให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน เมื่อครบจำนวน 3 
คนแล้ว  ให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธาน   ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง  
ไม่เห็นด้วยจำนวน  -  เสียง  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายชื่อ ผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที ่1 

  นายประพันธ์  การินทร์บุตร   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ขอเสนอนายสัญญา  แสนศรี 
สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติฯ (นายอินปั๋น  มะโนน้อม  และนางนงลักษณ์  ทานันท์  เป็นผู้
รับรอง) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีก
หรอืไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุม (นายสมบูรณ์  ดวงฤทธิ์ และนายพนม เดชะวงศ์ ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาฯ) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้นายสัญญา  แสนศรี เป็นกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  คนที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง งดออกเสียง
จำนวน 2 เสียง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายชื่อ ผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 2 

  นางนงลักษณ์  ทานันท์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ขอเสนอนางรัตติกาล  ศรีอุทธา รอง
ประธานสภาเทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติฯ (นายสัญญา  แสนศรี และนายประพันธ์  การินทร์บุตร  เป็นผู้
รับรอง) 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีก
หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม (นายสมบูรณ์  ดวงฤทธิ์ และนายพนม เดชะวงศ์ ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาฯ) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้นางรัตติกาล  ศรีอุทธา เป็นกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  คนที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง งดออกเสียง
จำนวน 2 เสียง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายชื่อ ผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คนที่ 3 

  นายชุมพร  แสงเป๊ก  เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ขอเสนอนางนงลักษณ์  ทานันท์  สมาชิก
สภาเทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติฯ (นางรัตติกาล  ศรีอุทธา และนายประพันธ์  การินทร์บุตร  เป็นผู้
รับรอง) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่ออ่ืนอีก
หรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม (นายสมบูรณ์  ดวงฤทธิ์ และนายพนม เดชะวงศ์ ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาฯ) 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้นางรัตติกาล  ศรีอุทธา เป็นกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  คนที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง งดออกเสียง
จำนวน 2 เสียง 

นายเจริญ     หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อได้คณะกรรมการแปรแปรญัตติ    
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่าน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้นัดหมายกำหนดการวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งแรก (ข้อ 109 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ)  

นายชุมพร  แสงเป๊ก   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ขอนัดหมายกำหนดการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก หลังเลิกการประชุมในวันนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ ครั้งแรกแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอกำหนดวันการยื่นแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ขอเชิญเสนอได้ 

นายชุมพร   แสงเป๊ก  เลขานุการสภาเทศบาลฯ    ขอเสนอกำหนดวันยื่นแปรญัตติ  ร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่  14 - 18 สิงหาคม 2562 
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  และในวันที่ 19 สิงหาคม 2562  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ 
สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีก
หรือไม่ขอเชิญเสนอได้  หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม (นายพนม  เดชะวงศ์  ไม่อยู่ในที่ประชุม
สภาเทศบาลฯ) 

มติที่ประชุม     เห็นชอบให้กำหนดวันยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่  14 - 18 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. และในวันที่ 19 
สิงหาคม 2562   ต้ังแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย  ด้วยคะแนนเสียง
จำนวน  6  เสียง  ไม่เห็นด้วยจำนวน - เสียง  งดออกเสียงจำนวน 1  เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  12 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/2 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาล    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว  ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/2 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย 
เพ่ือนำไปจา่ยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 56/2 หมู่ที่  8 ตำบลแม่อาย ซึ่งปัจจุบันเกิด
ความชำรุดเสียหายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจร ประกอบกับมีงบประมาณ
เหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้  

   ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 56/2 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย เพ่ือนำไปจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้ 
  1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/2 หมู่ที่ 8 
ตำบลแม่อาย หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด 
งบประมาณ 120,000 บาท  

1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย 
กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลแม่อาย ที่ 16 /62 งบประมาณตั้งไว้ 126,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 126,000.- บาท 
ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 120,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 6,000.- บาท  

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

   เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
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สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ  (นายพนม  เดชะวงศ์ ไม่อยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาลฯ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 และกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 56/2 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย เพ่ือนำไปจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้ 
  1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/2 หมู่ที่ 8 
ตำบลแม่อาย หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด 
งบประมาณ 120,000 บาท  

1. โอนลด 
    - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย 
กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลแม่อาย ที่ 16 /62 งบประมาณตั้งไว้ 126,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 126,000.- บาท 
ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 120,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 6,000.- บาท  

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  13 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ ขอแจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ได้กำหนดไว้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 
เพ่ือพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อจากการประชุมในครั้งนี้  และ
กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ได้กำหนด
ไว้ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เพ่ือจะได้นำญัตติต่างๆ ให้สภาเทศบาลตำบลแม่อาย พิจารณาและจะได้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ทราบต่อไป  มีท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก ขอเชิญ
เสนอได้ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ หลังจากการประชุมสภาเทศบาล จะได้มีการ
ประชุมเพ่ือพิจารณาระเบียบการใช้จ่ายเงินสะสม จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลร่วมประชุมเพ่ือ
รับทราบเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการด้วย 

ร.ต.อ.ศราวุธ   โยธา  (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อาย   การพิจารณาร่าง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ซึ่งเห็นว่าโครงการต่างๆ เป็นประโยชน์
อย่างมากต่อประชาชนในพ้ืนที่ ทางสถานีตำรวจภูธรขอได้มีการจัดสรรงบประมาณการจราจรในพ้ืนที่เทศบาล
ให้ด้วย เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น งบประมาณการทาสีถนนบริเวณปากซอย ป้ายเตือนทางร่วมทางแยก 
ป้ายไฟเตือนทางแยก ป้ายห้ามจอด ฯลฯ เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสังคม 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอขอบคุณ ร.ต.อ.ศราวุธ  โยธา ที่ได้
เห็นความสำคัญด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนของประชาชน และที่ผ่านมาก็ได้จัดระเบียบถนนภายใน
เขตเทศบาลตำบลแม่อาย เป็นอย่างดี งบประมาณที่จะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การจราจร ในงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจราจรของ
สถานีตำรวจภูธรแม่อาย หากมีสิ่งใดจะเพ่ิมเติมก็เสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนได้ที่ปลัดเทศบาล   

ที่ประชุม รับทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก   ถ้าไม่มี  
สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 14.30  น. 
 

       (ลงชื่อ)                   ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายชุมพร  แสงเป๊ก) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  ในวันที่ 13 สิงหาคม 
2562 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)                  
                  (นายสมบูรณ์   ดวงฤทธิ์) 
                     ประธานกรรมการ ฯ     

 
(ลงชื่อ)             
               (นายประพันธ์   การินทร์บุตร์) 
                          กรรมการ ฯ     

 
(ลงชื่อ)              
                 (นายอินปั๋น   มะโนน้อม) 
                         กรรมการ ฯ 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่  21 สิงหาคม  2562 

 
 
        (ลงชื่อ)                

                (นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์) 
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           ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 


