รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
*****************************************

ผู้มาประชุม
๑. นายเจริญ
๒. นางรัตติกาล
๓. นายชุมพร

หงษ์ประสิทธิ์
ศรีอุทธา
แสงเป๊ก

๔. นายประพันธ์
๕. นางนงลักษณ์
๖. นายสมบูรณ์
๗. นายสัญญา
๘. นายพนม

การินทร์บุตร
ทานันท์
ดวงฤทธิ์
แสนศรี
เดชะวงศ์

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอินปั๋น

มะโนน้อม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ร.ต.อ.นันทพัทธ์
2. นายดวงแก้ว
3. นายพิชัย
4. นายณรงค์
5. นายส่งสุข
6. นายใจคำ
7. นายสมหมาย
8. นายอธิศักดิ์
9. นายชัยทัพพ์
10. นางสาววิสุลัดดา
11. นายประมวล

เอื้ออรัญโชติ
เมืองปา
รวงคำ
ปัญญากุล
มูลเมือง
ตุมมาแก้ว
คงตาล
ทองคำ
วงศ์ไกรวาล
ทรายคำ
เสนสุข

(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อาย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย
ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 10 ตำบลมะลิกา
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย
นักวิชาการวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดรายงานการประชุม

ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจำนวน 8
ท่ าน ถือ ว่าครบองค์ ป ระชุม ขอเรี ย นเชิญ ท่ านประธานสภาเทศบาลจุด ธูป เที ยนบู ช า พระรัต นตรั ย และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้
1. ตามระเบี ย บวาระการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ มี 15 ระเบียบวาระ แต่เนื่องจาก
ระเบียบวาระที่ 13 - 14 ไม่สามารถนำเข้าในที่ประชุมได้เนื่องจากต้องมีการแก้ไขญัตติให้ถูกต้องตามระเบียบ
ก่อน จึงขอตัดระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนและจะได้นำเข้าที่ประชุมสภาในครั้งต่อไป
2. มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 1 ท่าน คือนายอินปั๋น มะโนน้อม
เนื่องจากเจ็บหลัง ไม่สามารถลุกได้
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี
พ.ศ. 2562 สมัยทีส่ าม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่ สาม ครั้งที่ 1 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภา ทุกท่าน
ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ
นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ
หน้าที่ 1 “จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน แก้ไขเป็น 9 ท่าน และลำดับที่ของผู้เข้าร่วมประชุม” ขอให้แก้ไข
ให้ด้วย
มติที่ประชุม เห็ น ชอบรับ รองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.
2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การแปรญั ตติร่างเทศบัญ ญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติแปรญัตติ
ร่างเทศบั ญ ญั ติง บประมาณรายจ่ าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อเนื่ องจากการรับหลั กการร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบล
แม่ อ าย สมั ย สามั ญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมั ย ที่ ส าม ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 13 สิ ง หาคม 2562 โดย
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประชุมเพื่อ
พิจารณาเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ให้สมาชิกสภาเทศบาล
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 37/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดังนั้น
จึงขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ ได้แจ้งผลการพิจารณาให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และสมาชิกสภา
เทศบาลฯ ทราบ
ข้ า พเจ้ า นางรั ต ติ ก าล ศรี อุ ท ธา ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ งบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขอเรียนว่าเมื่อครบกำหนดระยะเวลายื่นแปรญัตติในระหว่างวันที่ 14 – 19
สิงหาคม 2562 ได้มีผู้ยืนหนังสือขอแปรญัตติเพียงท่านเดียว คือ นายพิรุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรี
ตำบลแม่อาย และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด้วยข้าพเจ้า นายสัญญา แสนศรี กรรมการแปรญัตติฯ
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และนางนงลักษณ์ ทานันท์ กรรมการและเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ ได้ดำเนินการประชุม เมื่อวันที่ 19
สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป โดยที่ประชุมได้พิจารณาคำขอแปรญัตติของนายกเทศมนตรี
ตำบลแม่อาย ที่ขอแก้ไขรายการที่พิมพ์ผิด ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จำนวน 3 รายการ และได้ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ทั้งฉบับแล้ว ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้
1. เห็ น ชอบ ให้ แ ปรญั ต ติ แ ก้ ไขรายการร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากพิมพ์ผิด โดยไม่มีการแปรญัตติตัดลดงบประมาณแต่ประการใด จำนวน 3
รายการ ดังนี้
1.1 รายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน้า 3 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการรายได้จากทุน จากข้อความช่องตัวเลข
ประมาณการปี 2562 จำนวน 200 บาท และประมาณการปี 2562 จำนวน 100 บาท เป็นข้อความ
ประมาณการปี 2562 จำนวน 200.00 บาท และประมาณการปี 2562 จำนวน 100.00 บาท โดยใส่
จุดทศนิยม 2 ตำแหน่งให้เหมือนกับตัวเลขในช่องรายการอื่น
1.2 รายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค หน้าที่
153 รายการก่ อสร้ างขยายผิ ว จราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ ที่ 5 ตำบลแม่ อาย จำนวนเงิน
120,000.- บาท จากข้อความ “เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่
5” เป็นข้อความดังนี้ “เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 35”
1.3 รายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค หน้าที่
164 รายการก่อสร้างรางระบายน้ ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 16/1 หมู่ ที่ 2 ตำบลแม่อาย จำนวนเงิน
210,000 บาท จากข้อความ “เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่
14” เป็นข้อความดังนี้ “เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 13”
2. เห็ นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในส่วนที่ไม่มีการขอแปรญัตติฯ
ทั้งฉบับ
นายเจริ ญ หงส์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่ อ คณะกรรมการแปรญั ต ติ ฯ
ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และมีมติตามที่ได้กล่าว
มาแล้ ว มี ส มาชิก สภาเทศบาลท่านใดจะอภิป รายหรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่ มีท่ านใดจะอภิ ปราย ขอให้ ส ภา
เทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้)
มติที่ประชุม 1. เห็ น ชอบ ให้ แ ปรญั ต ติ แ ก้ ไขรายการร่ า งเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ า ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากพิมพ์ผิด โดยไม่มีการแปรญัตติตัดลดงบประมาณแต่ประการใด จำนวน 3
รายการ ดังนี้
1.1 รายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หน้า 3 คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการรายได้จากทุน จากข้อความช่องตัวเลข
ประมาณการปี 2562 จำนวน 200 บาท และประมาณการปี 2562 จำนวน 100 บาท เป็นข้อความ
ประมาณการปี 2562 จำนวน 200.00 บาท และประมาณการปี 2562 จำนวน 100.00 บาท โดยใส่จุด
ทศนิยม 2 ตำแหน่งให้เหมือนกับตัวเลขในช่องรายการอื่น
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1.2 รายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณู ปโภค หน้าที่
153 รายการก่ อสร้ างขยายผิ ว จราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ ที่ 5 ตำบลแม่ อาย จำนวนเงิน
120,000.- บาท จากข้อความ “เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่
5” เป็นข้อความดังนี้ “เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 78 ลำดับที่ 35”
1.3 รายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค หน้าที่
164 รายการก่อสร้างรางระบายน้ ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 16/1 หมู่ ที่ 2 ตำบลแม่อ าย จำนวนเงิน
210,000 บาท จากข้อความ “เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่
14” เป็นข้อความดังนี้ “เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 67 ลำดับที่ 13”
2. เห็ นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในส่วนที่ไม่มีการขอแปรญัตติฯ
ทั้งฉบับ
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ อ ง การให้ ค วามเห็ น ชอบร่ า งเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มี
การอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร และให้ที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบ และให้ตราเป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือไม่
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณงบประมาณ พ.ศ.
2563 ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก
4 ฟุต พร้อมกระจกปูโต๊ะ จำนวน 6 ตัว

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่าย ฯ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ ไว้ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)
ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 5 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับ
การพัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาล
ตำบลแม่ อ าย โอนงบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ เป็ น จำนวนเงิ น 24,300.- บาท
รายละเอียดดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 24,300.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะ
ทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจกปูโต๊ะ ขนาด 123(W)*67(D)*75.3(H) เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว เพื่อใช้
ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้าน
เด่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมี
ความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคย
จัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กำหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 24,300 บาท
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นฯ ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ งบประมาณคงเหลือ 40,000 บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน
24,300 บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 15,700 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 24,300
บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ างที่ ทำให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2561 ข้อ 59 วรรคแรก
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกัน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจกปูโต๊ะ
จำนวน 6 ตัว เป็นจำนวนเงิน 24,300.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 24,300.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะ
ทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจกปูโต๊ะ ขนาด 123(W)*67(D)*75.3(H) เซนติเมตร จำนวน 6 ตัว เพื่อใช้
ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้าน
เด่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมี
ความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคย
จัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กำหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 24,300 บาท
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โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นฯ ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ งบประมาณคงเหลือ 40,000 บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน
24,300 บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 15,700 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 24,300
บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายเพื่ อตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ และ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเก้าอี้พิงสูง
มีล้อ มีท้าวแขน มีสวิงหลัง จำนวน 8 ตัว

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ ไว้ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กเทศบาล
ตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่หลวง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 5 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒนาความ
พร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิ ตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขอ
อนุ มั ติ ส ภาเทศบาลตำบลแม่ อ าย โอนงบประมาณรายจ่ ายเพื่ อ ตั้ งจ่ า ยเป็ น รายการใหม่ เป็ น จำนวนเงิ น
21,600.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 21,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้
พิงสูง มีล้อ มีท้าวแขน มีสวิงหลัง ขนาด 64(W)*72(D)*119(H) เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ใน
โรงเรียนอนุ บาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ชัย สถาน และศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ กแม่ อ ายหลวง เนื่ อ งจากเป็ น ครุภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ได้ ก ำหนดไว้ใช้
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่ อใช้งาน การศึกษาไม่กำหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน
21,600 บาท
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ
ค่าใช้ จ่ ายโครงการตั้ งธรรมหลวงเทศน์ มหาชาติ งบประมาณคงเหลื อ 15,700 บาท โดยลดครั้งนี้ จำนวน
15,700 บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้ไม่มีมีงบประมาณคงเหลือ
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานศาสนาวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นฯ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ งบประมาณคงเหลือ 32,132 บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 5,900
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 26,232 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 21,600 บาท
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ างที่ ทำให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2561
ข้อ 59 วรรคแรก
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ ายเพื่ อ ตั้ ง จ่ ายเป็ น รายการใหม่ และกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่ายฯ ค่าจัดซื้อ เก้าอี้พิงสูง จำนวน 8 ตัว เป็นจำนวนเงิน 21,600.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 21,600.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้
พิงสูง มีล้อ มีท้าวแขน มีสวิงหลัง ขนาด 64(W)*72(D)*119(H) เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ใน
โรงเรียนอนุ บาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ศูนย์
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ชัย สถาน และศูน ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ กแม่ อ ายหลวง เนื่ อ งจากเป็ น ครุภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ได้ ก ำหนดไว้ใช้
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่าง
ประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กำหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน
21,600 บาท
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ
ค่าใช้ จ่ ายโครงการตั้ งธรรมหลวงเทศน์ มหาชาติ งบประมาณคงเหลื อ 15,700 บาท โดยลดครั้งนี้ จำนวน
15,700 บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้ไม่มีมีงบประมาณคงเหลือ
โอนลด แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานศาสนาวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นฯ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ งบประมาณคงเหลือ 32,132 บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 5,900
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 26,232 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 21,600 บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกัน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อ ชั้นเก็บแฟ้ม
20 ช่อง ชนิดเหล็ก จำนวน 2 ใบ

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
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นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ ไว้ใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนชั้นอนุบาล 3/3 เป็นห้องเรียนใหม่ โดยยังขาดครุภัณฑ์
เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวน
เงิน 5,100.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 5,100.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชั้นเก็บ
แฟ้ม 20 ช่อง ชนิดเหล็ก ขนาด 91.70(W)*31(D)*96.2(H) เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ เพื่อใช้งานในโรงเรียน
อนุ บ าลเทศบาลตำบลแม่อ าย (บ้ านเด่น) เนื่องจากเป็นครุภัณ ฑ์ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณ ฑ์ แต่
เทศบาลมีความจำเป็ น ต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้ องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่
หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กำหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 5,100 บาท
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นฯ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ งบประมาณคงเหลือ 26,232 บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 5,100
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 21,132 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 5,100 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุ ภั ณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ างที่ ทำให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2561
ข้อ 59 วรรคแรก
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ ายเพื่ อ ตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ และกั น เงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ค่าจัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม 20 ช่อง ชนิดเหล็ก จำนวน 2 ใบ
เป็นจำนวนเงิน 5,100.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึ กษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 5,100.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชั้นเก็บ
แฟ้ม 20 ช่อง ชนิดเหล็ก ขนาด 91.70(W)*31(D)*96.2(H) เซนติเมตร จำนวน 2 ใบ เพื่อใช้งานในโรงเรียน
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อนุ บ าลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้ านเด่น) เนื่ องจากเป็นครุภัณ ฑ์ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณ ฑ์ แต่
เทศบาลมีความจำเป็ น ต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้ องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่
หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กำหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 5,100 บาท
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นฯ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ งบประมาณคงเหลือ 26,232 บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 5,100
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 21,132 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 5,100 บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกัน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1 ใบ

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน ซึ่งเปิด
ทำการเรียนการสอนให้ กับ เด็กเล็ กที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 4 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒ นาความพร้อมแก่เด็กให้ ได้รับการ
พัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงิน 3,550.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 3,550.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บ เอกสาร ชนิ ด 2 บาน จำนวน 1 ใบ เนื่องจากเป็นครุภัณ ฑ์ที่ ไม่ได้ กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณ ฑ์ แต่
เทศบาลมีความจำเป็ น ต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้ องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่
หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กำหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 3,550 บาท
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นฯ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ งบประมาณคงเหลือ 21,132 บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 3,550
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 17,582 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 3,550 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ างที่ ทำให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายให้กันเงิน
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งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2561
ข้อ 59 วรรคแรก
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ ายเพื่ อ ตั้ ง จ่ ายเป็ น รายการใหม่ และกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน จำนวน 1
ใบ เป็นจำนวนเงิน 3,550.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 3,550.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เก็บ เอกสาร ชนิ ด 2 บาน จำนวน 1 ใบ เนื่องจากเป็นครุภัณ ฑ์ที่ ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณ ฑ์ แต่
เทศบาลมีความจำเป็ น ต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้ องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่
หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กำหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 3,550 บาท
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่า
ใช้ส อย ประเภท รายจ่ ายเกี่ย วเนื่ องกั บ การปฏิบั ติราชการที่ ไม่ เข้าลั ก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น ฯ ค่าใช้จ่าย
โครงการประเพณีสงกรานต์ งบประมาณคงเหลือ 21,132 บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 3,550 บาท และเมื่อ
โอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 17,582 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 3,550 บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 9

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกัน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า
แบบธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่ าย ฯ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ ไว้ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน
ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 3 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับ
การพัฒ นาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาล
ตำบลแม่ อ าย โอนงบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ ตั้ ง จ่ า ยเป็ น รายการใหม่ เป็ น จำนวนเงิ น 18,000.- บาท
รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งบประมาณตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
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1. เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยว่าที่กำหนด
2. เป็นเครื่องแบบถังเดี๋ยว เปิดฝาบน
3. มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม
2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า
49 ข้อ 14 รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 18,000 บาท
โอนลด แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานกี ฬ าและนั น ทนาการ งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นฯ ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท โดยลดครั้ง
นี้จำนวน 18,000 บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 12,000 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน
18,000 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ างที่ ทำให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2561
ข้อ 59 วรรคแรก
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ
นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ เครื่องซักผ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ มี
หรือไม่ มีความจำเป็นต้องมีหรือไม่อย่างไร
นายอธิศักดิ์ ทองคำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เครื่องซักผ้ามีความ
จำเป็นอย่างมากสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เนื่องจากเด็กเล็ก 2 – 3 ขอบ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทำให้
จำเป็นต้องมีเครื่องซักผ้าไว้ซักเสื้อผ้ าและผ้าต่างๆ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆ มีเครื่องซักผ้าอยู่แล้ว แต่ได้
จัดซื้อเองโดยได้รับเงินช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียน และการสมทบช่วยเหลือกันเองของครูผู้ดูแลศูนย์ฯ
ฯลฯ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน ยังขาดเครื่องซักผ้าจึงขอรับงบประมาณในการจัดซื้อในครั้งนี้
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ โ อนเงิน งบประมาณรายจ่ า ยเพื่ อ ตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ และกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง
เป็นจำนวนเงิน 18,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว งบประมาณตั้งไว้ 18,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องซักผ้าแบบธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
1. เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยว่าที่กำหนด
2. เป็นเครื่องแบบถังเดี๋ยว เปิดฝาบน
3. มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด
เพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชัยสถาน จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ธันวาคม
2561 ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 หน้า
49 ข้อ 14 รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 18,000 บาท
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนั นทนาการ งานกี ฬ าและนั นทนาการ งบ
ดำเนินงาน หมวดค่า ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นฯ ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนในเขตเทศบาล งบประมาณคงเหลือ 30,000 บาท โดยลดครั้ง
นี้จำนวน 18,000 บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 12,000 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน
18,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม จำนวน 1
เสียง (นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ)
ระเบียบวาระที่ 10

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกัน
เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อตู้ชั้น วาง
รองเท้า 25 ช่อง จำนวน 1 ชุด

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยเทศบาลตำบลแม่ อ าย มี ค วามประสงค์ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ไว้ใช้ งานในโรงเรีย นอนุ บ าล
เทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ เพื่อมุ่ง
พัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์
เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวน
เงิน 3,750.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 3,750.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ชั้นวาง
รองเท้า 25 ช่อง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้งานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือ
ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม
โอนเพิ่ม เป็นเงิน 3,750 บาท
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โอนลด แผนงานการศาสนาวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ งานศาสนาวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ ายหมวด
อื่นฯ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ งบประมาณคงเหลือ 17,582 บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 3,750
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 13,832 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 3,550 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ างที่ ทำให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4 )พ.ศ.
2561 ข้อ 59 วรรคแรก
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ ายเพื่ อ ตั้ ง จ่ ายเป็ น รายการใหม่ และกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อตู้ชั้นวางรองเท้า 25 ช่อง จำนวน 1 ชุด
รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 3,750.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้ชั้นวาง
รองเท้า 25 ช่อง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้งานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) เนื่องจากเป็น
ครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือ
ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กำหนดระดับ รวม
โอนเพิ่ม เป็นเงิน 3,750 บาท
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ฯ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ งบประมาณคงเหลือ 17,582 บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 3,750 บาท
และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 13,832 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 3,550 บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 11

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกัน
เงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อชั้น วาง
กระเป๋านักเรียน จำนวน 9 ช่อง จำนวน 3 ชุด

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
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นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยเทศบาลตำบลแม่ อ าย มี ค วามประสงค์ จั ด ซื้ อ ครุภั ณ ฑ์ ไว้ใช้ งานในโรงเรีย นอนุ บ าล
เทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น)และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถาน ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มี
อายุตั้งแต่ 2 – 5 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒ นาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงิน 5,400.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 5,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวาง
กระเป๋านักเรียน จำนวน 9 ช่อง จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้งานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น)
และศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กชัยสถาน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมี
ความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคย
จัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กำหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 5,400 บาท
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ฯ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ งบประมาณคงเหลือ 13,832 บาท โดยโอนลดครั้งนี้จำนวน 5,400
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 8,432 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 5,400 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ างที่ ทำให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2 563 ตาม
รายการดังกล่าว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4 )พ.ศ. 2561
ข้อ 59 วรรคแรก
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย เป็นที่น่ายินดีที่ทางหมู่บ้านชัย
สถาน ได้มีการช่วยเหลือในการทอดผู้ป่าเพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชัยสถานที่ผ่านมา
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ โ อนเงิ น งบประมาณรายจ่ ายเพื่ อ ตั้ ง จ่ ายเป็ น รายการใหม่ และกั น เงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อชั้นวางกระเป๋านักเรียน จำนวน 9 ช่อง
จำนวน 3 ชุด เป็นจำนวนเงิน 5,400.- บาท รายละเอียดดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณตั้งไว้ 5,400.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวาง
กระเป๋านักเรียน จำนวน 9 ช่อง จำนวน 3 ชุด เพื่อใช้งานในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น)
และศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กชัยสถาน เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมี
ความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคย
จัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กำหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 5,400 บาท
โอนลด แผนงานการศาสนาวัฒ นธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒ นธรรมท้องถิ่น งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น
ฯ ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์ งบประมาณคงเหลือ 13,832 บาท โดยโอนลดครั้งนี้จำนวน 5,400
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 8,432 บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 5,400 บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 8 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 12

เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และกัน เงิน งบประมาณรายจ่ายฯ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายฯ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตำบลแม่อ ายได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณ ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) งบประมาณตั้งไว้ 17,000 บาท เนื่องบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
ได้ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ใช้ใหม่ ทำให้มาตรฐานอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2
Switch) ซึ่งได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณราจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
รายละเอียดดังนี้
1. คำชี้แจงงบประมาณเดิม แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุ ป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณแบบ PoE (PoE L2 Switchเป็ น เงิ น
17,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
– มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า และ สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
ในช่อง เดียวกันได้ จำนวนไมน้อยกว่า 16 ช่อง
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- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
ตามเกณฑ์ ร าคาและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (ณ วัน ที่ 11
ตุลาคม 2560) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
หน้า 49 ข้อ 15
1. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
แผนงานการศึกษา งานศึ กษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) เป็นเงิน 17,000.- บาท เพื่ อ
จ่ายเป็ น ค่าจั ดซื้ออุป กรณ์ กระจายสัญ ญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
– มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่อง เดียวกันได้ จำนวนไมน้อยกว่า 16 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
ตามเกณฑ์ ร าคาและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ องโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (ณ วัน ที่ 26
ตุลาคม 2561) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 หน้า 49 ข้อ 15
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒9 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
แปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้ นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ ไม่สามารถดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าว แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561
ข้อ 59 วรรคแรก
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 และกัน เงิน งบประมาณรายจ่ายฯ ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ กระจายสั ญ ญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch)
ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 17,000 บาท รายละเอียดดังนี้
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แผนงานการศึกษา งานศึ กษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) เป็นเงิน 17,000.- บาท เพื่ อ
จ่ายเป็ น ค่าจั ดซื้ออุป กรณ์ กระจายสัญ ญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
ราคา 17,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
– มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า 30 Gbps
- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 8,000 Mac Address
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ใน
ช่อง เดียวกันได้ จำนวนไมน้อยกว่า 16 ช่อง
- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
ตามเกณฑ์ ร าคาและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ องโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (ณ วัน ที่ 26
ตุลาคม 2561) ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับ
ที่ 2 หน้า 49 ข้อ 15
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 13

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องอื่นๆ ขอเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่อาย และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ท่านใด
จะอภิปรายหรือให้ข้อเสนอแนะต่อสภาเทศบาลก็ขอเชิญได้
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เห็ น ชอบเทศบั ญ ญั ติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณงบประมาณ พ.ศ.
2563 และให้ความสำคัญในการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ ในครั้งนี้ สำหรับเทศบัญญัติฯ และแผนพัฒนาเทศบาลฯ
ทีม่ ีข้อผิด ก็ต้องขออภัยและขอเวลาให้ฝ่ายบริหารได้ตรวจสอบเพื่อแก้ไขตามระเบียบราชการต่อไป
นายดวงแก้ ว เมื อ งปา ผู้ ใ หญ่ บ้ า น หมู่ ที่ 3 ตำบลแม่ อ าย ขอสอบถามการจั ด ทำ
แผนพัฒนาเทศบาลฯ จะดำเนินการเสนอโครงการได้อีกเมื่อไหร่ เนื่องจากทางหมู่บ้านมีโครงการสำคัญเร่งด่วน
ที่จะต้องนำเข้าสู่แผน ด้วยได้รับการบริจาคที่ดินเป็นทางสาธารณะ ถนนซอยหลังวัด ซึ่งเป็นที่ทำนา ยาว 36
เมตร กว้าง 4 เมตร
นายณรงค์ ปัญญากุล ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 10 ตำบลมะลิกา ขอตรวจสอบเสียงตามสายของ
เทศบาลด้วย และสามารถขยายเขตเสียงตามสายได้หรือไม่อย่างไร
นายพนม เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอหารือในที่ประชุมการตั้งร้านของนายสมพงศ์
จั น ทนา บริ เวรซอยทางเข้ าสุ ส านเทศบาลตำบลแม่ อ าย ซึ่ ง เป็ น เขตทางหลวง ขอให้ ท างเทศบาลเข้ า ไป
ดำเนินการแก้ไขด้วย ซึ่งมีการขยายร้านออกไปอีก หากเทศบาลแก้ไขปัญหาไม่ได้จะส่งเรื่องไปยังเจ้าของพื้นที่
คือทางหลวงดำเนินการได้หรือไม่
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นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีฯ การสร้างร้านซ่อมรถของนายสมพงศ์ จันทนา
ได้มีการเรียบประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัดและกำนันตำบลแม่อาย ได้แจ้งให้นายสมพงศ์ จันทนา ให้ย้าย
ออกถึงสองครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่มีรื้อย้ายออกไป จึงจะให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก ถ้าไม่มี
สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม
ที่ประชุม
เลิกประชุมเวลา

รับทราบ
12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายชุมพร แสงเป็ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 21 สิงหาคม
2562 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)
(นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์)
ประธานกรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายประพันธ์ การินทร์บุตร์)
กรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายอินปั๋น มะโนน้อม)
กรรมการ ฯ
สภาเทศบาลตำบลแม่ อ าย ได้ มี ม ติ รับ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2562
(ลงชื่อ)
(นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

