รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
**************************************************

ผู้มาประชุม
๑. นายเจริญ
๒. นางรัตติกาล
๓. นายชุมพร

หงษ์ประสิทธิ์
ศรีอุทธา
แสงเป๊ก

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

มะโนน้อม
การินทร์บุตร
ทานันท์
ดวงฤทธิ์
แสนศรี

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายพนม

เดชะวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พ.ต.ท.นพดล
2. ร.ต.อ.นันทพัทธ์
3. นายปรกรณ์
4. นายดวงแก้ว
5. นายพิชัย
6. นายส่งสุข
7. นายใจคำ
8. นายสมหมาย
9. นายกิตติพงศ์
10. นายอธิศักดิ์
11. นายชัยทัพพ์
12. นางสาววิสุลัดดา
13. นายประมวล

ตันมาดี
เอื้ออรัญโชติ
กาอ้าย
เมืองปา
รวงคำ
มูลเมือง
ตุมมาแก้ว
คงตาล
คัชมาตย์
ทองคำ
วงศ์ไกรวาล
ทรายคำ
เสนสุข

(แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อาย
รอง สวป. สภ.แม่อาย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อาย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อาย
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักวิชาการวัฒนธรรม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดรายงานการประชุม

ลาประชุม

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

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้
1. มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 1 ท่าน คือนายพนม เดชะวงค์
เนื่องจากติดภารกิจที่กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี
พ.ศ. 2562 สมัยทีส่ าม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภา ทุกท่าน
ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ
นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอแก้ไขระเบียบวาระที่ 6 จากข้อความ
แม่หลวง เป็นแม่อายหลวง
มติที่ประชุม เห็ น ชอบรับ รองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.
2562 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างอาคาร
บริเวณพิธีฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอโอน
งบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
เนื่องจากบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย ไม่มีศาลาเพียงพอในการประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพ จึงจำเป็นต้องก่อสร้ างอาคารบริเวณพิธีฌาปนสถาน เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอแก่การประกอบพิธี
ฌาปนกิจศพ อีกทั้งประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
ดังนั้น จึงขออนุ มัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอาคารบริเวณพิธีฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย
กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 240,000.- บาท
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1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน
3 อั ต รา โดยคำนวณตั้ ง จ่ า ยไว้ ไ ม่ เกิ น 12 เดื อ น พร้ อ มทั้ ง เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ น งบประมาณตั้ ง ไว้
1,471,090.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 800,150.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 240,000.บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 560,150.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ างโครงการดั งกล่ าวได้ ทั น ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 19 ตามข้ อความดังนี้ “ในกรณี ที่ มีรายจ่าย หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มัติให้ โอนงบประมาณ (เพื่ อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างอาคารบริเวณพิธีฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย
กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 240,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน
3 อั ต รา โดยคำนวณตั้ ง จ่ า ยไว้ ไ ม่ เกิ น 12 เดื อ น พร้ อ มทั้ ง เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ น งบประมาณตั้ ง ไว้
1,471,090.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 800,150.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 240,000.บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 560,150.- บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอโอน
งบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย ซึ่งปัจจุบันเกิดความ
ชำรุดเสียหายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจร ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ
จ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ดังนั้ น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบล
แม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 216,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ประเภทค่าตอบแทนพนั กงานจ้าง เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนั กงานจ้างให้ แก่พนักงานจ้าง 8 อัตรา โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมปรับปรุงค่าจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 1,094,160.- บาท คงเหลื อ
งบประมาณก่อนโอน 365,160.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 216,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มี
งบประมาณคงเหลือ 149,160.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ างโครงการดั งกล่ าวได้ ทั น ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 19 ตามข้อความดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
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ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็ นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มัติให้ โอนงบประมาณ (เพื่ อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/1 หมู่ที่ 1 ตำบล
แม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ กำหนด งบประมาณ 216,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
ประเภทค่าตอบแทนพนั กงานจ้าง เพื่ อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนั กงานจ้างให้ แก่พนักงานจ้าง 8 อัตรา โดย
คำนวณตั้งจ่ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมปรับปรุงค่าจ้าง งบประมาณตั้งไว้ 1,094,160.- บาท คงเหลื อ
งบประมาณก่อนโอน 365,160.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 216,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มี
งบประมาณคงเหลือ 149,160.- บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอโอน
งบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย ซึ่งปัจจุบันเกิดความ
ชำรุดเสียหายทำให้ประชาชนได้รับความเดื อดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจร ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ
จ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ดังนั้ น จึ งขออนุ มั ติโอนงบประมาณ(เพื่ อตั้ งจ่ายเป็ นรายการใหม่ )และกั นเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย
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กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 240,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน
3 อั ต รา โดยคำนวณตั้ ง จ่ า ยไว้ ไ ม่ เกิ น 12 เดื อ น พร้ อ มทั้ ง เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ น งบประมาณตั้ ง ไว้
1,471,090.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 560,150.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 240,000.บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 320,150.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ างโครงการดั งกล่ าวได้ ทั น ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 19 ตามข้ อความดังนี้ “ในกรณี ที่ มีรายจ่าย หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ โอนงบประมาณ(เพื่ อ ตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ )และกั น เงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตำบล
แม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 240,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน
3 อั ต รา โดยคำนวณตั้ ง จ่ า ยไว้ ไ ม่ เกิ น 12 เดื อ น พร้ อ มทั้ ง เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ น งบประมาณตั้ งไว้
1,471,090.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 560,150.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 240,000.บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 320,150.- บาท
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ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ เรื่อง ขออนุมั ติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57/8 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา (สันป่าฮัก 1)

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอโอน
งบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 57/8 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิกา ซึ่งปัจจุบันเกิด
ความชำรุดเสียหายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจร ประกอบกับมีงบประมาณ
เหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ดังนั้ น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57/8 หมู่ที่ 6 ตำบล
มะลิกา (สันป่าฮัก 1) กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 240,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานบริ ห ารงานคลั ง งานบริห ารงานคลั ง งบบุ คลากร หมวดค่าเงิน เดือ น (ฝ่ าย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 7 อัตรา โดย
คำนวณตั้งจ่ ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้ งเงินปรับปรุงเงินเดือน งบประมาณตั้งไว้ 2,405,296.- บาท
คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 1,262,076.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 240,000.- บาท และเมื่อโอนลด
ครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 1,022,076.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ างโครงการดั งกล่ าวได้ ทั น ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
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ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 19 ตามข้ อความดังนี้ “ในกรณี ที่ มีรายจ่าย หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ โอนงบประมาณ(เพื่ อ ตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ )และกั น เงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 57/8 หมู่ที่ 6 ตำบล
มะลิกา (สันป่าฮัก 1) กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 240,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานบริ ห ารงานคลั ง งานบริ ห ารงานคลั ง งบบุ คลากร หมวดค่าเงิน เดือ น (ฝ่ าย
ประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน 7 อัตรา โดย
คำนวณตั้งจ่ ายไว้ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือน งบประมาณตั้งไว้ 2,405,296.- บาท
คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 1,262,076.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 240,000.- บาท และเมื่อโอนลด
ครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน 1,022,076.- บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านนายสมบูรณ์ กองมูล ถึงบ้านนายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอโอน
งบประมาณ(เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำบริเวณข้างบ้านนายสมบูรณ์ กองมูลถึงบ้านนายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์
เนื่องจากทางเดินของน้ำไหลไม่สะดวก ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้
ดังนั้ น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
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- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านนายสมบูรณ์ กองมูล ถึงบ้าน
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด งบประมาณ 300,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุ งรั กษาและปรับ ปรุงที่ ดิน และสิ่ งก่อ สร้าง เพื่ อ จ่ายเป็ นค่ าบำรุงรัก ษาและ
ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งบประมาณตั้ ง ไว้ 1,387,300.- บาท คงเหลื อ งบประมาณก่ อ นโอน
961,300.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 300,000.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ
จำนวน 661,300.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ างโครงการดั งกล่ าวได้ ทั น ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 19 ตามข้ อความดังนี้ “ในกรณี ที่ มีรายจ่าย หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มัติให้ โอนงบประมาณ (เพื่ อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ข้างบ้านนายสมบูรณ์ กองมูล ถึงบ้าน
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ กว้าง 1.00 เมตร ยาว 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด งบประมาณ 300,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุ งรั กษาและปรับ ปรุงที่ ดิน และสิ่ งก่อ สร้าง เพื่ อ จ่ายเป็ นค่ าบำรุงรัก ษาและ
ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งบประมาณตั้ ง ไว้ 1 ,387,300.- บาท คงเหลื อ งบประมาณก่ อ นโอน
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961,300.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 300,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลื อ
จำนวน 661,300.- บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 8

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอโอน
งบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่ ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา ซึ่งปัจจุบันเกิดความ
ชำรุดเสียหายทำให้ประชาชนได้ รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจร ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ
จ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ดังนั้ น จึ งขออนุ มั ติโอนงบประมาณ(เพื่ อตั้ งจ่ายเป็ นรายการใหม่ )และกั นเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิ
กา กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรื อพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ กำหนด งบประมาณ 240,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุ งรั กษาและปรับ ปรุงที่ ดิน และสิ่ งก่อ สร้าง เพื่ อ จ่ายเป็ นค่ าบำรุงรัก ษาและ
ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งบประมาณตั้ ง ไว้ 1 ,387,300.- บาท คงเหลื อ งบประมาณก่ อ นโอน
661,300.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 240,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลื อ
จำนวน 421,300.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ างโครงการดั งกล่ าวได้ ทั น ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง
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แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 19 ตามข้ อความดังนี้ “ในกรณี ที่ มีรายจ่าย หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้ องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติทปี่ ระชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ โอนงบประมาณ(เพื่ อ ตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ )และกั น เงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิ
กา กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ กำหนด งบประมาณ 240,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุ งรั กษาและปรับ ปรุงที่ ดิน และสิ่ งก่อ สร้าง เพื่ อ จ่ายเป็ นค่ าบำรุงรัก ษาและ
ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งบประมาณตั้ ง ไว้ 1 ,387,300.- บาท คงเหลื อ งบประมาณก่ อ นโอน
661,300.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 240,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลื อ
จำนวน 421,300.- บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 9

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่ าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 3/5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอโอน
งบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 3/5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย ซึ่งปัจจุบันเกิดความ
ชำรุดเสียหายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจร ประกอบกับมีงบประมาณเหลือ
จ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ดังนั้ น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
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1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 3/5 หมู่ที่ 1 ตำบล
แม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ กำหนด งบประมาณ 211,200.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุ งรั กษาและปรับ ปรุงที่ ดิน และสิ่ งก่อ สร้าง เพื่ อ จ่ายเป็ นค่ าบำรุงรัก ษาและ
ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งบประมาณตั้ ง ไว้ 1 ,387,300.- บาท คงเหลื อ งบประมาณก่ อ นโอน
421,300.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 211,200.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ
จำนวน 210,100.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ างโครงการดั งกล่ าวได้ ทั น ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 19 ตามข้ อความดังนี้ “ในกรณี ที่ มีรายจ่าย หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มัติให้ โอนงบประมาณ (เพื่ อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 3/5 หมู่ที่ 1 ตำบล
แม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ กำหนด งบประมาณ 211,200.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุ งรั กษาและปรับ ปรุงที่ ดิน และสิ่ งก่อ สร้าง เพื่ อ จ่ ายเป็ นค่ าบำรุงรัก ษาและ
ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งบประมาณตั้ ง ไว้ 1 ,387,300.- บาท คงเหลื อ งบประมาณก่ อ นโอน
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421,300.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 211,200.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ
จำนวน 210,100.- บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 10

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 25 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอโอน
งบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่ ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 25 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย เนื่องจากทางเดิน
ของน้ำไหลไม่สะดวก ประกอบกั บมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนได้
ดังนั้ น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 25 หมู่ที่ 4
ตำบลแม่อาย รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาราง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 63 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.80
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 126,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุ งรั กษาและปรับ ปรุงที่ ดิน และสิ่ งก่อ สร้าง เพื่ อ จ่ายเป็ นค่ าบำรุงรัก ษาและ
ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งบประมาณตั้ ง ไว้ 1,387,300.- บาท คงเหลื อ งบประมาณก่ อ นโอน
210,100.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 126,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลื อ
จำนวน 84,100.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ างโครงการดั งกล่ าวได้ ทั น ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง
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แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 19 ตามข้ อความดังนี้ “ในกรณี ที่ มีรายจ่าย หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มัติให้ โอนงบประมาณ (เพื่ อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 25 หมู่ที่ 4
ตำบลแม่อาย รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาราง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 63 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 0.80
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 126,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน
และสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุ งรั กษาและปรับ ปรุงที่ ดิน และสิ่ งก่อ สร้าง เพื่ อ จ่ายเป็ นค่ าบำรุงรัก ษาและ
ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง งบประมาณตั้ ง ไว้ 1 ,387,300.- บาท คงเหลื อ งบประมาณก่ อ นโอน
210,100.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จำนวน 126,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลื อ
จำนวน 84,100.- บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 11

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 10 ตำบลแม่อาย

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต ำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอโอน
งบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำบริเวณถนนเทศบาลซอย 34 เนื่องจากทางเดินของน้ำไหลไม่สะดวก
ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ดังนั้ น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
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- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 10
ตำบลแม่อาย กว้าง 1.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ กำหนด งบประมาณ 136,500.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน
3 อั ต รา โดยคำนวณตั้ ง จ่ า ยไว้ ไ ม่ เกิ น 12 เดื อ น พร้ อ มทั้ ง เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ น งบประมาณตั้ ง ไว้
1,471,090.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 732,360.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 136,500.บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 595,860.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จั ด จ้ างโครงการดั งกล่ าวได้ ทั น ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นให้ แ ก่
ประชาชนต่อไป จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าว ตามความนัยข้อ 59 วรรคหนึ่ง
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 19 ตามข้ อความดังนี้ “ในกรณี ที่ มีรายจ่าย หมวดค่ าครุภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มัติให้ โอนงบประมาณ (เพื่ อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และกันเงิน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 34 หมู่ที่ 10
ตำบลแม่อาย กว้าง 1.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ กำหนด งบประมาณ 136,500.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานเทศบาลสามัญ จำนวน
3 อั ต รา โดยคำนวณตั้ ง จ่ า ยไว้ ไ ม่ เกิ น 12 เดื อ น พร้ อ มทั้ ง เงิ น ปรั บ ปรุ ง เงิ น เดื อ น งบประมาณตั้ ง ไว้
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1,471,090.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 732,360.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 136,500.บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 595,860.- บาท
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง ไม่อยู่ในที่ประชุม 1 ท่าน
ระเบียบวาระที่ 12

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกัน เงิน งบประมาณรายจ่ายฯ เพื่ อ
จัดซื้อเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำ จำนวน 10 ตัว

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำ จำนวน 10 ตัว เนื่องจากเก้าอี้เดิมที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ของห้องสำนักปลัดเทศบาล ชำรุด ขาพลาสติกหัก ล้อหลุด และแกนเหล็กเกรียวหลุด
ไม่สามารถซ่อมแซมได้ ซึ่งใช้งานมานานแล้วจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเก้าอี้ดังกล่าว รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เก้าอี้ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำอย่างดี หนา หุ้มด้วยผ้าเนื้อดี จำนวน 10 ตัว ๆ ละ 2,900 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
- พนักพิงหลังตาข่าย อย่างหนา พร้อมเบาะรองศรีษะ
- พนักพิงแยกส่วนจากเบาะนั่ง ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค หมุนได้โดยรอบ
- ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม สวยงาม ทนทาน ปรับระดับการโยกเอนและล็อคได้
- ขนาดทั้งหมด W65 x D65 x H126 - 136 ซม.
- ขนาดเบาะนั่ง 50 x 49 x 9 ซม.
- ขนาดพนักพิง 50 x 91 x 5 ซม.
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
ในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ในงานราชการ
เทศบาลตำบลแม่อาย
โอนลด
แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป งบดำเนิน งาน หมวดค่ าตอบแทน ประเภท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 80,000.บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 80,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 29,000.- บาท และเมื่อโอน
ลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 51,000.- บาท คำชี้แจงงบประมาณหน้า 119
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
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เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่ สามารถดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้ กันเงิน
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าวข้างต้น ตามความในข้อ 59 วรรคแรก แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผู กพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำ จำนวน 10 ตัว รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน เก้าอี้ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำอย่างดี หนา หุ้มด้วยผ้าเนื้อดี จำนวน 10 ตัวๆ ละ 2,900 บาท
รวมเป็นจำนวนเงิน 29,000 บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
- พนักพิงหลังตาข่าย อย่างหนา พร้อมเบาะรองศรีษะ
- พนักพิงแยกส่วนจากเบาะนั่ง ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฮโดรลิค หมุนได้โดยรอบ
- ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม สวยงาม ทนทาน ปรับระดับการโยกเอนและล็อคได้
- ขนาดทั้งหมด W65 x D65 x H126 - 136 ซม.
- ขนาดเบาะนั่ง 50 x 49 x 9 ซม.
- ขนาดพนักพิง 50 x 91 x 5 ซม.
โอนลด
แผนงานบริ ห ารงานทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป งบดำเนิน งาน หมวดค่ าตอบแทน ประเภท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้ 80,000.บาท (แปดหมื่ น บาทถ้ ว น) งบประมาณคงเหลื อ ก่ อ นโอนจำนวน 80,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ จ ำนวน
29,000.- บาท และเมื่ อ โอนลดครั้ งนี้ แ ล้ ว จะมี งบประมาณคงเหลื อ จำนวน 51,000.- บาท คำชี้ แ จง
งบประมาณหน้า 119
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 13

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกัน เงิน งบประมาณรายจ่ายฯ เพื่ อ
จัดซื้อโต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมขาโครเมี่ยม จำนวน 1 ชุด

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
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และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม สี่เหลี่ยมขาโครเมี่ยม จำนวน 1 ชุด เพื่อไว้ใช้ในห้อง
ประชุมเทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน โต๊ะประชุม เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมขาโครเมี่ยม จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 89,000.บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมขาโครเมี่ยม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- โต๊ะประชุมขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว
- โต๊ะครึ่งวงกลมขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว
- หน้า TOP หนา 25 มม. เคลือบเมลามีน
- แผ่นบังหน้าหนา 18 มม. เคลือบด้วย pu foil
- ขาโต๊ะทำจากเหล็กอย่างดี ชุบโครเมี่ยมและพ่นสีด้วยระบบ Power coating ขนาดกว้าง
240 x 120 x 75 ซม.
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
ในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ในงานราชการ
เทศบาลตำบลแม่อาย
โอนลด
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เงินอุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
แม่อ าย งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้ว น) งบประมาณคงเหลื อ ก่อ นโอนจำนวน
100,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 89,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ
จำนวน 11,000.- บาท คำชี้แจงงบประมาณหน้า 124
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้ กันเงิน
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าวข้างต้น ตามความในข้อ 59 วรรคแรก แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
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มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 และกัน เงิน งบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม สี่ เหลี่ ยมขาโครเมี่ยม จำนวน 1 ชุด
รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน โต๊ะประชุม เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมขาโครเมี่ยม จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 89,000.บาท (แปดหมืน่ เก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
โต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมขาโครเมี่ยม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
- โต๊ะประชุมขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 8 ตัว
- โต๊ะครึ่งวงกลมขนาด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 2 ตัว
- หน้า TOP หนา 25 มม. เคลือบเมลามีน
- แผ่นบังหน้าหนา 18 มม. เคลือบด้วย pu foil
- ขาโต๊ะทำจากเหล็กอย่างดี ชุบโครเมี่ยมและพ่นสีด้วยระบบ Power coating ขนาดกว้าง
240 x 120 x 75 ซม.
โอนลด
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ เงิ นอุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ
แม่อ าย งบประมาณตั้งไว้ 100,000.- บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้ว น) งบประมาณคงเหลื อ ก่อ นโอนจำนวน
100,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 89,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ
จำนวน 11,000.- บาท คำชี้แจงงบประมาณหน้า 124
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 14

ญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ า ย เพื่ อ โอนไปตั้ งจ่ า ยเป็ น
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ
เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต 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 ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในห้องสำนัก
ปลัดเทศบาล เนื่องจากเครื่องเดิมชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ งาน
บ้านงานครัว ตู้เย็น เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 9,400.- บาท (เก้า
พั น สี่ ร้ อ ยบาทถ้ ว น) โดยจั ด ซื้ อ ตามราคาบั ญ ชี ม าตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนั ก
งบประมาณ ธันวาคม 2561
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โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงินอุ ดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุ น ส่ วนราชการ เงิน อุดหนุ น ศูน ย์ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 10,100.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 9,400.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้ วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 700.- บาท คำชี้แจง
งบประมาณหน้า 124
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้ กันเงิน
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตาม
รายการดังกล่าวข้างต้น ตามความในข้อ 59 วรรคแรก แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 และกั น เงิน งบประมาณรายจ่ า ยฯ เพื่ อ จั ดซื้ อตู้ เย็ น ขนาด 7 คิ ว บิ ก ฟุ ต จำนวน 1 เครื่ อ ง
รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ งาน
บ้านงานครัว ตู้เย็น เพื่อจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณตั้งไว้ 9,400.- บาท (เก้า
พั น สี่ ร้ อ ยบาทถ้ ว น) โดยจั ด ซื้ อ ตามราคาบั ญ ชี ม าตรฐานครุ ภั ณ ฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนั ก
งบประมาณ ธันวาคม 2561
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบเงิน อุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุ น ส่ วนราชการ เงิน อุดหนุ น ศูน ย์ป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 10,100.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 9,400.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้ วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 700.- บาท คำชี้แจง
งบประมาณหน้า 124
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 15

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 16 เครื่อง เป็นเงิน 368,000 บาท

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ตามที่เทศบาลตำบลแม่อาย ขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปใช้จ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
หน่วยงานกองการศึกษา ด้านแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทไฟฟ้า
และวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณตั้งไว้ 368,000 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เหตุผล
ตามที่ ก องการศึ ก ษา เทศบาลตำบลแม่ อ าย ขอแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 แผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่ ก ำหนดระดั บ หมวด ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทไฟฟ้ าและวิ ท ยุ กล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด งบประมาณตั้ งไว้
368,000 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหากล้องโทรทัศน์ ไว้ใช้
ในโรงเรี ย นอนุ บ าลเทศบาลตำบลแม่ อาย(บ้ านเด่ น ) จึ งทำให้ ไม่ ส ามารถดำเนิ น การจัด ซื้ อทั น ตามกำหนด
ระยะเวลาได้ ซึ่งขณะนี้คงเหลือระยะเวลาในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกเพียง 2 เดือน
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ทัน แต่เทศบาลตำบลแม่อาย มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อ จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดค่ าครุภัณ ฑ์ ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณตั้งไว้ 368,000 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 16 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี ค วามละเอี ย ดของภาพสู ง สุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,920x1,080 pixel หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้ เ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรื อ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำห รั บ การ
บันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้ อยสุด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และ
ไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
– สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
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- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
และ สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้
- สามารถใช้ ง านกั บ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรื อ SNTP”, SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini
SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface
(API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ ร าคาและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (ณ วัน ที่ 26
ตุลาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
หน้า 49 ข้อ 15
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 (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณตั้งไว้ 368,000 บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป จำนวน 16 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- มี ค วามละเอี ย ดของภาพสู ง สุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,920x1,080 pixel หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้ เ ทคโนโลยี IR-Cut filter หรื อ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำห รั บ การ
บันทึกภาพได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
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- มีความไวแสงน้ อยสุ ด ไม่มากกว่า 0.25 LUX สำหรับ การแสดงภาพสี (Color) และ
ไม่มากกว่า 0.05 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor)ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range
หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า
และ สามารถ ทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่อง
เดียวกันได้
- สามารถใช้ ง านกั บ มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรื อ SNTP”, SNMP , RTSP ,
IEEE802.1X ได้เป็น อย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini
SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface
(API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ ร าคาและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (ณ วัน ที่ 26
ตุลาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
หน้า 49 ข้อ 15
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 16

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ
16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 64,000.- บาท

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการ
ขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อนำไปใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผู กพัน หน่วยงานกองการศึกษา
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ด้ านแผนงานการศึ ก ษา งานศึ ก ษาไม่ ก ำหนดระดั บ หมวดค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ประเภทไฟฟ้ าและวิท ยุ อุ ป กรณ์
บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) งบประมาณตั้งไว้ 64,000 บาท (หกหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน)
เหตุผล
ตามที่ ก องการศึ ก ษา เทศบาลตำบลแม่ อ าย ขอแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงคำชี้ แ จงประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 แผนงานการศึกษา งานศึกษา
ไม่กำหนดระดับ หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ประเภทไฟฟ้ าและวิทยุ อุปกรณ์ บั นทึ กภาพผ่ านเครือข่าย (Network
Video Recorder) งบประมาณตั้งไว้ 64,000 บาท เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาอุปกรณ์บันทึกภาพ
ผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) ไว้ใช้ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้ านเด่น) จึงทำ
ให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อทันตามกำหนดระยะเวลาได้ ซึ่งขณะนี้คงเหลือระยะเวลาในการดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกเพียง 2 เดือน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ทัน แต่เทศบาลตำบล
แม่อายมีความจำเป็ น ต้องดำเนิน การจั ดซื้อ จึงขออนุมัติส ภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) งบประมาณตั้งไว้ 64,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
ราคา 64,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบั น ทึ กภาพและส่ งภาพเพื่ อแสดงผลที่ค วามละเอี ยดของภาพสู งสุ ด ไม่ น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกั บ มาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ เป็ น
อย่างน้อย
- มี ห น่ ว ยจั ดเก็บ ข้อ มูล สำหรับ กล้ องวงจรปิ ดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิ ด
SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface
(API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ ร าคาและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐานของระบบกล้ อ งโทรทั ศ น์ ว งจรปิ ด (ณ วัน ที่ 26
ตุลาคม 2561) เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
หน้า 49 ข้อ 15
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และเนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการ
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 (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อนำไปจ่ายใน
ปีงบประมาณ 2563 ตามรายการดังนี้
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) งบประมาณตั้งไว้ 64,000 บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
ราคา 64,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถบั น ทึ กภาพและส่ งภาพเพื่ อแสดงผลที่ค วามละเอี ยดของภาพสู งสุ ด ไม่ น้อยกว่า
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกั บ มาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP ได้ เป็ น
อย่างน้อย
- มี ห น่ ว ยจั ดเก็บ ข้อ มูล สำหรับ กล้ องวงจรปิ ดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิ ด
SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 16 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface
(API) ใน รูปแบบแผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 17

ญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิน งบประมาณรายจ่ า ย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไฮโดรลิคพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

~ 26 ~

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล เพื่อขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อนำ
ไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ในหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ ดังนี้
ตามที่ สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไฮโดรลิค พร้อม
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้ในการตัดถ่างและค้ำยัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายใน
อาคารและยานพาหนะ ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียด
ดังนี้
- หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์โรงงงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไฮโดรลิค พร้อมอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการตัดถ่างและค้ำยัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในอาคารและ
ยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 650,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
บัดนี้ ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ดังกล่าว ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้ขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ
59 วรรคสอง กำหนดไว้ดังนี้
“ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความ
จำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง ให้
ขออนุ มั ติ ข ยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น ได้ ไม่ เกิ น อี ก หนึ่ ง ปี ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น หรื อ กรณี มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง
ให้ขออนุมัตเิ ปลี่ยนแปลง และหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ ขอให้มีการดำเนินการจัดซื้อโดยด่วน
ด้วย เนื่องจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ กันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อนำไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไฮโดรลิค พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน
1 ชุด รายละเอียดดังนี้
- หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์โรงงงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดถ่างไฮโดรลิค พร้อมอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการตัดถ่างและค้ำยัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ภายในอาคารและ
ยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 650,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 18

ญั ต ติ เรื่ อง ขออนุ มัติ กัน เงิน งบประมาณรายจ่า ย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่ อ นำไปจ่ า ยในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า จั ด ซื้ อ
เครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 1 ชุด

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติ ต่อสภา
เทศบาล ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่ อ นำไปจ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA)
จำนวน 1 ชุด สำหรับ ใช้เป็ น อุป กรณ์ เครื่องหายใจสำหรับใช้ในการผจญเพลิ ง กู้ภัย ในพื้นที่อับอากาศหรือ
บริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ปกติหรือไม่ปลอดภัย อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้
- หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบถัง
อัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น
บาทถ้วน)
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ตามความในข้อ 59 วรรคแรก แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 รวมแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ ดั งนี้
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้
จ่ ายเงิน นั้ น ต่ อ ไปอี ก ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รายงานขออนุ มั ติ กั น เงิน ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ได้ อี ก ไม่ เกิ น
ระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 เพื่อนำไปจ่าย
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อ จ่ ายเป็ นค่ าจัด ซื้อ เครื่องช่ว ยหายใจแบบถังอั ดอากาศชนิ ดสะพายหลั ง
(SCBA) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้
- หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบถัง
อัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 130,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น
บาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 19

ญั ต ติ เรื่ อง ขออนุ มัติ กัน เงิน งบประมาณรายจ่า ย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ ชุด
ดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน 2 ชุด
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นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่ อ นำไปจ่ า ยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัยของเทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้
- หน่ ว ยงานสำนั กปลั ดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้อ งกันภั ยฝ่ าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร
จำนวน 2 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ตามความในข้อ 59 วรรคแรก แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 รวมแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2558 กำห นดไว้ ดั งนี้
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้
จ่ ายเงิน นั้ น ต่ อ ไปอี ก ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รายงานขออนุ มั ติ กั น เงิน ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ได้ อี ก ไม่ เกิ น
ระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อนำไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน 2 ชุด รายละเอียด
ดังนี้
- หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์ดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร
จำนวน 2 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 20

ญั ต ติ เรื่ อง ขออนุ มัติ กัน เงิน งบประมาณรายจ่า ย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 เพื่อนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อ ชุด
อุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 2 ชุด

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุ มั ติ กั น เงิ น งบประมาณรายจ่ า ย ประจำปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่ อ นำไปจ่ า ยใน
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดอุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ำของเทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้
- หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
อุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 2 ชุดงบประมาณตั้งไว้ 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
เนื่องจากในขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก จึงขอ
อนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังกล่าวข้างต้น ตามความในข้อ 59 วรรคแรก แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2547 รวมแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2558 กำหนดไว้ ดั งนี้
“ในกรณี ที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้
จ่ ายเงิน นั้ น ต่ อ ไปอี ก ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รายงานขออนุ มั ติ กั น เงิน ต่ อ สภาท้ อ งถิ่ น ได้ อี ก ไม่ เกิ น
ระยะเวลาหนึ่งปี”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อนำไป
จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้
- หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
อุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 2 ชุดงบประมาณตั้งไว้ 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 21

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุม ขอเชิญ
เสนอได้
นายชุม แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอให้มีการซ่อมแซมห้องน้ำของสำนักงาน
เนื่องจากเสียมานานมากแล้ว และต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ขอแนะนำนายมงคล คำดา ซึ่งจะ
ได้มาปฏิ บั ติงานในตำแหน่ งเลขานุ การนายกเทศมนตรีฯ แทนคนเดิมที่ ได้ล าออกไป จึงขอแนะนำต่อสภา
เทศบาลให้ทุกท่านทราบก่อน และจะได้มีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป
นายมงคล คำดา ขอแนะนำตัวต่อสภาเทศบาลฯ และขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ ที่
ได้ให้โอกาสร่วมงานกับคณะผู้บริหารเทศบาลในครั้งนี้ซึ่งจะได้ร่วมงานกับทุกท่านต่อไป
ที่ประชุม

รับทราบ

~ 30 ~

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 3 ในวันที่ 30 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 3 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี
พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
(ลงชื่อ)
(นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

