รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
*****************************************
ผู้มาประชุม
๑. นายเจริญ
๒. นางรัตติกาล
๓. นายชุมพร
๔. นายอินปั๋น
๕. นายสมบูรณ์
๖. นางนงลักษณ์
๗. นายสัญญา

หงษ์ประสิทธิ์
ศรีอุทธา
แสงเป๊ก
มะโนน้อม
ดวงฤทธิ์
ทานันท์
แสนศรี

ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายประพันธ์
๒. นายพนม

การินทร์บุตร
เดชะวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายพิรุณ
2. นายส่งสุข
3. นายอานันต์
4. นายใจคำ
5. นายมงคล
6. นายสมหมาย
7. นายชัยทัพพ์
8. นางสาววิสุลัดดา
9. นายธวัชชัย
10. นางสาววาสนา
11. นายประมวล

ธงชัยสุวรรณ
มูลเมือง
ศรียาหล้า
ตุมมาแก้ว
คำดา
คงตาล
วงศ์ไกรวาล
ทรายคำ
บุษดี
สายหยุด
เสนสุข

นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย
รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายช่างโยธาอาวุโส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดรายงานการประชุม

ลาประชุม
ลาประชุม

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.
นายชุมพร แสงเป็ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้วและได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมปรากฏว่ามีจำนวน 7 ท่าน
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้งให้
ทราบ ดังนี้
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มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุ มในครั้งนี้ จำนวน 2 ท่าน คือนายพนม เดชะวงศ์
เนื่องจากติดภารกิจที่กรุงเทพมหานคร และนายประพันธ์ การินทร์บุตร เนื่องจากป่วยไม่สามารถร่วมประชุมได้
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี
พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

นายเจริญ หงส์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่อย่างไรขอเชิญ
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่อายฯ ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6
เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ
จั ดซื้ อครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ งบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.
2563

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุ ณ ธงชัยสุ วรรณ นายกเทศมนตรีต ำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่ อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
1.1 แผนงานบริห ารงานทั่วไป งานบริห ารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด ราคา 23,000.บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีห น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลั ก (4 core) โดยมีความเร็ว
สั ญ ญาณนาฬิ ก า พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่า 1.6 GHz และมี เทคโนโลยี เพิ่ ม สั ญ ญาณนาฬิ ก าได้ ในกรณี ที่ ต้ อ งใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
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- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน
1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มี จ อแสดงภาพในตั ว และมี ข นาดไม่ น้ อ ยกว่ า 21 นิ้ ว ความละเอี ย ดแบบ FHD
(1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
โอนลด
แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค่าที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้ 147,100.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 147,100.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 23,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 124,100.- บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด
เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
1.2 แผนงานบริห ารงานทั่วไป งานบริห ารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด ราคา 23,000.บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีห น่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลั ก (4 core) โดยมีความเร็ว
สั ญ ญาณนาฬิ ก า พื้ น ฐานไม่ น้ อ ยกว่า 1.6 GHz และมี เทคโนโลยี เพิ่ ม สั ญ ญาณนาฬิ ก าได้ ในกรณี ที่ ต้ อ งใช้
ความสามารถใน การประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ
(Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB
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- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการ
ใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักใน
การแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวน
1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มี จ อแสดงภาพในตั ว และมี ข นาดไม่ น้ อ ยกว่ า 21 นิ้ ว ความละเอี ย ดแบบ FHD
(1920x1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
โอนลด
แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค่าที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้ 147,100.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 147,100.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 23,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 124,100.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จำนวน 4 เครื่อง

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 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแม่อายหลวง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ยังขาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อ
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์
ในการจัดการศึกษา กองการศึกษาจึ งขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงิน 17,200.- บาท รายละเอียดดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ งบประมาณตั้งไว้ 17,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง เพื่อประโยชน์
ในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ราคาเครื่องละ 4,300.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าที่ต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มี ความเร็ ว ในการพิ ม พ์ ร่างสี ส ำหรับ กระดาษขนาด A4 ไม่ น้ อยกว่า 10 หน้ าที่ ต่อ นาที
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 17,200.- บาท
โอนลด แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรั บ ปรุงที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ ดินและสิ่ งก่ อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้ 17,200.- บาท งบประมาณคงเหลือ 17,200.- บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 17,200.- บาท
และเมื่อโอนลดครั้งนี้ไม่มีงบประมาณคงเหลือ
รวมโอนลด เป็นเงิน 17,200.- 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”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มผี ู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ โอนงบประมาณรายจ่ ายเพื่ อ ตั้ งจ่ า ยเป็ น รายการใหม่ เป็ น จำนวนเงิ น
17,200.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ งบประมาณตั้งไว้ 17,200.- บาท เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง เพื่อประโยชน์
ในการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้านเด่น) ราคาเครื่องละ 4,300.- บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

6

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าที่ต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที(ipm)
- มี ความเร็ ว ในการพิ ม พ์ ร่างสี ส ำหรับ กระดาษขนาด A4 ไม่ น้ อยกว่า 10 หน้ าที่ ต่อ นาที
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ฉบับประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 17,200.- บาท
โอนลด แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรั บ ปรุงที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ ดินและสิ่ งก่ อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้ 17,200.- บาท งบประมาณคงเหลือ 17,200.- บาท โดยลดครั้งนี้จำนวน 17,200.- บาท
และเมื่อโอนลดครั้งนี้ไม่มีงบประมาณคงเหลือ
รวมโอนลด เป็นเงิน 17,200.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 5

ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับมอบพัสดุ

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
เห็นชอบรับมอบพัสดุ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้ว ยกรมการท่ อ งเที่ ย ว มี ความประสงค์ จะมอบพั ส ดุตามโครงการพั ฒ นาแหล่ งท่ องเที่ย ว
เชิงนันทนาการและออกกำลังกาย โดยจัดหาเครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายกลางแจ้ง และนำมาไว้
ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน 2556 ประกอบไปได้ด้วย
1. เครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้ง ชุดใจสมานใจ จำนวน 1 ชุด หมายเลขครุภัณฑ์ 7830 –
016 – 0017 กทท 6357
2. ชิงช้า จำนวน 1 ชุด หมายเลขครุภัณฑ์ 7830 – 003 - 0001 กทท 7357
3. สปริงโยก ป.ปลา (ตากลม) จำนวน 1 ชุด หมายเลขครุภั ณฑ์ 7830 – 016 - 0015
กทท 16257
4. สปริงโยกสิงโต (ราชาเจ้าป่า) จำนวน 1 ชุด หมายเลขครุภัณฑ์ 7830 – 016 - 0015
กทท 15357
5. สปริ งโยกปลาน้ อย (ลอยน้ ำตื้น ) จำนวน 1 ชุด หมายเลขครุภั ณ ฑ์ 7830 – 003 0015 กทท 16157
6. สปริงโยกม้าน้ำ (อาชาทะเล) จำนวน 1 ชุด หมายเลขครุภัณฑ์ 7830 – 016 – 0015
กทท 16457
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ซึง่ เครื่องเล่นนันทนาการและออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด ดังกล่าวฯ ปัจจุบันยังคง
มีสภาพใช้งานได้ ยังไม่มีการชำรุดเสียหาย ประมาณ 90% นอกจากสีของเครื่องเล่นที่มีสีจางลง เนื่องจาก
เครื่องเล่นฯ อยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน โดยเด็กโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) และศูนย์
พัฒ นาเด็กเล็ กเทศบาลตำบลแม่อาย(บ้ านเด่น ) และเด็กในหมู่บ้ านใกล้ เคียงได้ใช้ป ระโยชน์จากเครื่องเล่ น
นันทนาการฯ ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก
จึงขอความเห็นชอบสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อรับมอบเครื่องเล่นนันทนาการและออก
กำลังกายกลางแจ้งดังกล่าวข้างต้น หากในอนาคตจำเป็นต้องบำรุงรักษาเครื่องเล่นนันทนาการฯ ที่ชำรุดหรือ
เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและต้องใช้งบประมาณในการดูแลบำรุงรักษา จะได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ
ให้ดำเนินการได้
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติให้รับมอบพัสดุ จำนวน 6 ชุด ประกอบไปได้ด้วย
1. เครื่องเล่นนันทนาการกลางแจ้ง ชุดใจสมานใจ จำนวน 1 ชุด หมายเลขครุภัณฑ์ 7830 –
016 – 0017 กทท 6357
2. ชิงช้า จำนวน 1 ชุด หมายเลขครุภัณฑ์ 7830 – 003 - 0001 กทท 7357
3. สปริงโยก ป.ปลา (ตากลม) จำนวน 1 ชุด หมายเลขครุภัณฑ์ 7830 – 016 - 0015
กทท 16257
4. สปริงโยกสิงโต (ราชาเจ้าป่า) จำนวน 1 ชุด หมายเลขครุภัณฑ์ 7830 – 016 - 0015
กทท 15357
5. สปริ งโยกปลาน้ อย (ลอยน้ ำตื้น ) จำนวน 1 ชุด หมายเลขครุภั ณ ฑ์ 7830 – 003 0015 กทท 16157
6. สปริงโยกม้าน้ำ (อาชาทะเล) จำนวน 1 ชุด หมายเลขครุภัณฑ์ 7830 – 016 – 0015
กทท 16457
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อจัดซื้ ออุปกรณ์ กระจายสั ญญาณ
(l2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี
นายพิ รุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต ำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63
เพื่ อจั ดซื้ ออุปกรณ์ กระจายสั ญญาณ (l2 Switch) ขนาด 24 ช่ อง แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เพื่ อใช้ในการ
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย เนื่องจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เดิม ชำรุ ดไม่ส ามารถซ่อ มแซมได้ เนื่ องจากใช้งานมานานมาแล้ ว และเป็ น อุป กรณ์ ก ระจายสั ญ ญาณระบบ
อนาล็อก ไม่สามารถใช้งานกับระบบอินเตอร์ความเร็วสูงในปัจจุบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (l2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 6,000.- บาท งบประมาณตั้งไว้ 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐาน
– มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
– มีช่ อ งเชื่ อมต่ อ ระบบเครือข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Vase-T
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
– มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
โอนลด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน
คล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
งบประมาณตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 9,800.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน
6,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 3,800.- บาท คำชี้แจงงบประมาณ
หน้า 169
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (l2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้
ในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (l2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1
จำนวน 1 เครื่อง ราคา 6,000.- บาท งบประมาณตั้งไว้ 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐาน
– มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
– มีช่ อ งเชื่ อมต่ อ ระบบเครือข่ าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Vase-T
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง
– มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
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โอนลด
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวัน
คล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
งบประมาณตั้งไว้ 30,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 9,800.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน
6,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 3,800.- บาท คำชี้แจงงบประมาณ
หน้า 169
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 7

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี
นายพิ รุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต ำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อายพิจ ารณา อนุ มัติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ทำความสะอาดคอกพักสัตว์ การพ่น
ละอองฝอยช่วงสุกรเข้าสู่คอกพักสัตว์ เพื่อลดความเครียดของสุกรจากการขนส่ง แทนเครื่องปั้มน้ำเดิมที่ชำรุด
และเสื่อมสภาพจนไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ ตามรายการดังนี้
๑.๒ โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
- หน่วยงานสาธารณสุข แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ขนาดปั๊มน้ำ 300 วัตต์
ชุดท่อดูดของระบบหัวเจ็ทคู่ ระยะดูดไม่น้อยกว่า 15 เมตร ระยะส่งไม่น้อยกว่า 20 เมตร ปริมาณน้ำระยะ 14
เมตร (48 ลิตรต่อนาที) สวิตซ์อัตโนมัติทำงานตามจังหวะเปิด -ปิดของก๊อกน้ำ ระบบป้องกันมอเตอร์ป้องกัน
มอเตอร์ไหม้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
และซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ในงานโรง
ฆ่าสัตว์ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท
๑.๒ โอนลด
- หน่วยงานสาธารณสุข แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุ งานบ้ านงานครั ว งบประมาณตั้ งไว้ 28๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลื อก่ อนโอนจำนวน 28
๐,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน
27๐,๐๐๐.- บาท คำชี้แจง หน้า 174
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
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มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ทำความสะอาดคอกพักสัตว์ การพ่นละอองฝอย
ช่ ว งสุ ก รเข้ าสู่ ค อกพั ก สั ต ว์ เพื่ อ ลดความเครีย ดของสุ ก รจากการขนส่ ง แทนเครื่อ งปั้ ม น้ ำเดิ ม ที่ ช ำรุด และ
เสื่อมสภาพ ตามรายการดังนี้
๑.๒ โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
- หน่วยงานสาธารณสุข แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ขนาดปั๊มน้ำ 300 วัตต์
ชุดท่อดูดของระบบหัวเจ็ทคู่ ระยะดูดไม่น้อยกว่า 15 เมตร ระยะส่งไม่น้อยกว่า 20 เมตร ปริมาณน้ำระยะ 14
เมตร (48 ลิตรต่อนาที) สวิตซ์อัตโนมัติทำงานตามจังหวะเปิด -ปิดของก๊อกน้ำ ระบบป้องกันมอเตอร์ป้องกัน
มอเตอร์ไหม้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
และซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ในงานโรง
ฆ่าสัตว์ งบประมาณตั้งไว้ 10,000.- บาท
๑.๒ โอนลด
- หน่วยงานสาธารณสุข แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวั สดุ งานบ้ านงานครั ว งบประมาณตั้ งไว้ 28๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลื อก่ อนโอนจำนวน
28๐,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 1๐,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน
27๐,๐๐๐.- บาท คำชี้แจง หน้า 174
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 8

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างประปาหอสูง

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต ำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อายพิจารณา อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอสูง ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ความ
สูง 12 เมตร ความกว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาความดันน้ำประปาภูมิภาค
ไม่แรงพอที่จะดำเนินการตามกระบวนการฆ่าสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ ตามรายการดังต่อไปนี้
๑.๒ โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
- หน่ วยงานกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม แผนงานการพาณิ ช ย์ งานโรงฆ่าสั ตว์
งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างประปาหอสูงซึ่งมี
ความสูง 12 เมตร ความกว้างแต่ละด้าน 4 เมตร และถังไฟเบอร์กลาสเพื่อกักเก็บน้ำ ขนาดความจุถัง 2,500
ลิตร จำนวน 4 ใบตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 400,000.- บาท
๑.๒ โอนลด
- หน่ วยงานกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม แผนงานการพาณิ ช ย์ งานโรงฆ่าสั ตว์
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหอ
สูง งบประมาณตั้งไว้ 472,440.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 472,440.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 40๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 72,440.- บาท คำชี้แจงหน้า 175
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โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ โอนเงิ น งบประมาณรายจ่ ายโอนไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอสูง ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ความ
สูง 12 เมตร ความกว้าง 4 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาความดันน้ำประปาภูมิภาค
ไม่แรงพอที่จะดำเนินการตามกระบวนการฆ่าสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ ตามรายการดังต่อไปนี้
๑.๒ โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
- หน่ วยงานกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม แผนงานการพาณิ ช ย์ งานโรงฆ่าสั ตว์
งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างประปาหอสูงซึ่งมี
ความสูง 12 เมตร ความกว้างแต่ละด้าน 4 เมตร และถังไฟเบอร์กลาสเพื่อกักเก็บน้ำ ขนาดความจุถัง 2,500
ลิตร จำนวน 4 ใบตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 400,000.- บาท
๑.๒ โอนลด
- หน่ วยงานกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม แผนงานการพาณิ ช ย์ งานโรงฆ่าสั ตว์
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหอ
สูง งบประมาณตั้งไว้ 472,440.- บาทงบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 472,440.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 40๐,๐๐๐.- บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 72,440.- บาท คำชี้แจงหน้า 175
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 9

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่ม

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุณ ธงชั ยสุ วรรณ นายกเทศมนตรี ต ำบลแม่ อ าย ข้าพเจ้าขอเสนอญั ต ติต่ อสภา
เทศบาลตำบลแม่อายพิจารณา อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่ม ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ความกว้าง 32
เมตร ความยาว 43 เมตร ความลึก 2 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสีย
ที่ไม่เพียงพอ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียตามประกาศกระทรวงอุต สาหกรรมฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามรายการดังนี้
๑.๒ โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
- หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดบ่อบำบัดน้ำเสียใน
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ความกว้าง 32 เมตร ความยาว 43 เมตร ความลึก 2 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 72,440.- บาท
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๑.๒ โอนลด
- หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิช ย์ งานโรงฆ่าสัตว์
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ
ตั้งไว้ 472,440.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 72,440.- บาท โอนลดครั้งนี้ทั้งจำนวนและเมื่อ
โอนลดครั้งนี้แล้วไม่มีงบประมาณคงเหลือ คำชี้แจงหน้า 175
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติ ให้ โอนเงิน งบประมาณรายจ่ ายโอนไปตั้ งจ่ ายเป็ น รายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียเพิ่มในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ความกว้าง 32
เมตร ความยาว 43 เมตร ความลึก 2 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด เพื่อแก้ไขปัญหาบ่อบำบัดน้ำเสีย
ที่ไม่เพียงพอ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบั ดน้ำเสียตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามรายการดังนี้
๑.๒ โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
- หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการขุดบ่อบำบัดน้ำเสียใน
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ความกว้าง 32 เมตร ความยาว 43 เมตร ความลึก 2 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด งบประมาณตั้งไว้ 72,440.- บาท
๑.๒ โอนลด
- หน่วยงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์
งบลงทุน หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ
ตั้งไว้ 472,440.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 72,440.- บาท โอนลดครั้งนี้ทั้งจำนวนและเมื่อ
โอนลดครั้งนี้แล้วไม่มีงบประมาณคงเหลือ คำชี้แจงหน้า 175
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 10

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction
เลเซอร์หรือ LED สีราคา 15,000.- บาท จำนวน 1 เครื่อง

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุณ ธงชั ยสุ วรรณ นายกเทศมนตรี ต ำบลแม่ อ าย ข้าพเจ้าขอเสนอญั ต ติต่ อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่ อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา
15,000.- บาท เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง เนื่องจากเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้ในการปฏิบัติราชการ
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณ ฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิ มพ์ Multifunction เลเซอร์ห รือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 15,000.บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โอนลด
แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค่าที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็ นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้ 147,100.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 124,100.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 15,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 109,100.- บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มัติโอนเงิน งบประมาณรายจ่าย เพื่ อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา
15,000.- บาท โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณ ฑ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิ มพ์ Multifunction เลเซอร์ห รือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง ราคา 15,000.บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562
ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่อง
เดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที
(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่นอ้ ยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
โอนลด
แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานทั่ ว ไป งบลงทุ น หมวดค่าที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้ 147,100.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 124,100.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 15,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 109,100.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 11

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1
kVA จำนวน 1 เครื่อง

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุณ ธงชั ยสุ วรรณ นายกเทศมนตรี ต ำบลแม่ อ าย ข้าพเจ้าขอเสนอญั ต ติต่ อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่ อโอนไปตั้ง จ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 5,800.- บาท
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เพื่อใช้ในกิจการกองคลัง เนื่องจากเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้ในการปฏิบัติราชการ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
1.3 แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 5,800.- บาท โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โอนลด
แผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริห ารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้ 147,100.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 109,100.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 5,800.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 103,300.- บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริ มาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) นายชุมพร แสงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไม่อยู่ใน
ที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 5,800.- บาท
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
1.3 แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง ราคา 5,800.- บาท โดยจัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
โอนลด
แผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริห ารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้ 147,100.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 109,100.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 5,800.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 103,300.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 12

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สำหรั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โน้ ต บุ๊ ก แบบสิ ท ธิ ก ารใช้
จำนวน 1 ชุด

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต ำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย ขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่ อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อจั ดซื้อชุด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติก ารสำหรับ เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์แ ละเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จำนวน 1 ชุด ราคา 3,800.- บาทต่อชุด เพื่อใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล
ในกิจการกองคลัง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
1.3 แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานคลั ง งบลงทุน หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ราคา
3,800.- บาทต่อชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โอนลด
แผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริห ารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้ 147,100.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 103,300.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 3,800.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 99,500.- บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ
ไม่อยู่ในที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่า ย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อจั ดซื้อชุด โปรแกรมระบบปฏิ บั ติก ารสำหรับ เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์แ ละเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
จำนวน 1 ชุด ราคา 3,800.- บาทต่อชุด เพื่อใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล
ในกิจการกองคลัง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
1.3 แผนงานบริห ารงานทั่ว ไป งานบริห ารงานคลั ง งบลงทุน หมวดค่าครุภั ณ ฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด ราคา
3,800.- บาทต่อชุด โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือน
มีนาคม 2562 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โอนลด
แผนงานบริห ารงานทั่ วไป งานบริห ารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้ 147,100.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 103,300.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 3,800.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 99,500.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 5 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 13

ญั ต ติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แ จงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรี ต ำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้
กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชุดดับเพลิง
ภายในอาคาร จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัยของเทศบาลตำบลแม่อาย
เนื่ อ งจากข้ อ ความที่ ป รากฏในรายละเอี ย ดคำชี้ แ จงงบประมาณ มี ค ำผิ ด จึ ง จำเป็ น ต้ อ งแก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ ง
รายละเอียดดังนี้
คำชี้แจงงบประมาณเดิม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระงับ
อัคคีภัย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 30,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นชุดผจญเพลิงในอาคาร สามรถป้องกันความร้อนและเปลวไฟที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า
250 องศาเซลเซียส
2. ทำจากวัสดุ 3 ชิ้นด้วยเส้นใยนอแม๊ค
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภันฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดตั้งและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพื่อใช้ใน
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลแม่ อายสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ
ที1่ หน้าที่ 73 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระงับ
อัคคีภัย จำนวน 2 ชุดๆ ละ 30,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นชุดผจญเพลิงในอาคาร สามารถป้องกันความร้อนและเปลวไฟที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า
250 องศาเซลเซียส
2. ทำจากวัสดุ 3 ชิ้นด้วยเส้นใยนอแม๊ค
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดตั้งและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพื่อใช้ใน
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลแม่ อายสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ
ที1่ หน้าที่ 73 ลำดับที่ 7
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ตามรายการ
ดังกล่าว โดยถือปฏิบั ติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติให้ แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัยของ
เทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้
คำชี้แจงงบประมาณเดิม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระงับ
อัคคีภัย จำนวน 2 ชุด ชุดละ 30,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นชุดผจญเพลิงในอาคาร สามรถป้องกันความร้อนและเปลวไฟที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า
250 องศาเซลเซียส
2. ทำจากวัสดุ 3 ชิ้นด้วยเส้นใยนอแม๊ค
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภันฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดตั้งและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพื่ อใช้ใน
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลแม่ อายสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ
ที1่ หน้าที่ 73 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระงับ
อัคคีภัย จำนวน 2 ชุดๆ ละ 30,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นชุดผจญเพลิงในอาคาร สามารถป้องกันความร้อนและเปลวไฟที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า
250 องศาเซลเซียส
2. ทำจากวัสดุ 3 ชิ้นด้วยเส้นใยนอแม๊ค
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดตั้งและซื้อในราคาท้องถิ่นหรื อราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพื่อใช้ใน
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลแม่ อายสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ
ที1่ หน้าที่ 73 ลำดับที่ 7 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 14

ญั ต ติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แ จงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุ ณ ธงชั ย สุ วรรณ นายกเทศมนตรี ต ำบลแม่ อ าย ข้ าพเจ้ าขอเสนอญั ต ติ ต่ อ สภา
เทศบาล ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้
กรณียั งมิได้ก่อหนี้ ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องช่วย
หายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องหายใจสำหรับใช้
ในการผจญเพลิง กู้ภัย ในพื้นที่อับอากาศหรือบริเวณที่มีคุณภาพอากาศไม่ปกติหรือไม่ปลอดภัย อันอาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ป ฏิบั ติงาน ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาล
ตำบลแม่อาย เนื่องจากข้อความที่ปรากฏในรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ มีคำผิดจึงจำเป็นต้องแก้ไขให้
ถูกต้อง รายละเอียดดังนี้
คำชี้แจงงบประมาณเดิม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
ประเภทครุภัณ ฑ์เครื่องดับ เพลิ ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลั ง
(SCBA) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจสำหรับ ใช้ในการผจญเพลิง กู้ภัยในพื้นที่อับอากาศหรือบริเวณที่มี
คุณภาพอากาศไม่ปกติหรือไม่ปลอดภัย เช่น ฝุ่นละอองก๊าชพิษ กลุ่มควันไฟที่มีความหน้าแน่นมากเกินไป
อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ โดยประกอบด้วยหน้ากาก ชุดสะพายหลังพร้อมถัง
อากาศแรงดันสูง ชุดลดแรงดัน ชุดควบคุมแรงดัน และเกจวัดแรงดันกับระบบสัญญาตือน จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
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1. Pressore Demand Respiratory Protection มีอายุการใช้งานต้องไม่น้อยกว่า 30 นาที
2. สามารถจ่ายอากาศได้มากกว่า 150% ของความต้องการของ NIOSH
3. ผ่านการ thermal shock test
4. สายสะพายและอุปกรณ์จับยึดเป็นวัสดุทนไฟ (flame and heat resistance)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภันฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดตั้งและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพื่อใช้ใน
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลแม่ อายสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ
ที1่ หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความ ดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
ประเภทครุภัณ ฑ์เครื่องดับ เพลิ ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลั ง
(SCBA) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในการผจญเพลิง กู้ภัยในพื้นที่อับอากาศหรือบริเวณที่มี
คุณภาพอากาศไม่ปกติหรือไม่ปลอดภัย เช่น ฝุ่นละอองก๊าชพิษ กลุ่มควันไฟที่มีความหนาแน่นมากเกินไป
อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ โดยประกอบด้วยหน้ากาก ชุดสะพายหลังพร้อมถัง
อากาศแรงดันสูง ชุดลดแรงดัน ชุดควบคุมแรงดัน และเกจวัดแรงดันกับระบบสัญญาณเตือน จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. Pressore Demand Respiratory Protection มีอายุการใช้งานต้องไม่น้อยกว่า 30 นาที
2. สามารถจ่ายอากาศได้มากกว่า 150% ของความต้องการของ NIOSH
3. ผ่านการ thermal shock test
4. สายสะพายและอุปกรณ์จับยึดเป็นวัสดุทนไฟ (flame and heat resistance)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดตั้งและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพื่อใช้ใน
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลแม่ อายสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ
ที1่ หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ตามรายการ
ดังกล่าว โดยถือปฏิบั ติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
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นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติให้ แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้
คำชี้แจงงบประมาณเดิม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
ประเภทครุภัณ ฑ์เครื่องดับ เพลิ ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลั ง
(SCBA) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในการผจญเพลิง กู้ภัยในพื้นที่อับอากาศหรือบริเวณที่มี
คุณภาพอากาศไม่ปกติหรือไม่ปลอดภัย เช่น ฝุ่นละอองก๊าชพิษ กลุ่มควันไฟที่มีความหน้าแน่นมากเกินไป
อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ โดยประกอบด้วยหน้ากาก ชุดสะพายหลังพร้อมถัง
อากาศแรงดันสูง ชุดลดแรงดัน ชุดควบคุมแรงดัน และเกจวัดแรงดันกับระบบสัญญาตือน จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. Pressore Demand Respiratory Protection มีอายุการใช้งานต้องไม่น้อยกว่า 30 นาที
2. สามารถจ่ายอากาศได้มากกว่า 150% ของความต้องการของ NIOSH
3. ผ่านการ thermal shock test
4. สายสะพายและอุปกรณ์จับยึดเป็นวัสดุทนไฟ (flame and heat resistance)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภันฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดตั้งและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพื่อใช้ใน
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลแม่ อายสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ
ที1่ หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความ ดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
ประเภทครุภัณ ฑ์เครื่องดับ เพลิ ง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลั ง
(SCBA) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในการผจญเพลิง กู้ภัยในพื้นที่อับอากาศหรือบริเวณที่มี
คุณภาพอากาศไม่ปกติหรือไม่ปลอดภัย เช่น ฝุ่นละอองก๊าชพิษ กลุ่มควันไฟที่มีความหนาแน่นมากเกินไป
อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ โดยประกอบด้วยหน้ากาก ชุดสะพายหลังพร้อมถัง
อากาศแรงดันสูง ชุดลดแรงดัน ชุดควบคุมแรงดัน และเกจวัดแรงดันกับระบบสัญญาณเตือน จำนวน 1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1. Pressore Demand Respiratory Protection มีอายุการใช้งานต้องไม่น้อยกว่า 30 นาที
2. สามารถจ่ายอากาศได้มากกว่า 150% ของความต้องการของ NIOSH
3. ผ่านการ thermal shock test
4. สายสะพายและอุปกรณ์จับยึดเป็นวัสดุทนไฟ (flame and heat resistance)
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
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- เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดตั้งและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพื่อใช้ใน
งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาเทศบาลตำบลแม่ อายสี่ ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ
ที1่ หน้าที่ 73 ลำดับที่ 5
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 15

ญั ต ติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แ จงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี
นายพิ รุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต ำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 รายการที่ได้เบิก
ตัดปี ไว้ กรณี ยังมิได้ก่อหนี้ ผู กพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด
อุปกรณ์ ดำน้ำ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแก่ป ระชาชน ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของเทศบาลตำบลแม่อาย เนื่องจาก
ข้อความที่ปรากฏในรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ มีคำผิดจึงจำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง รายละเอียดดังนี้
คำชี้แจงงบประมาณเดิม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภั ย จำนวน 2 เครื่องๆละ 40,000.- บาท
ประกอบด้วยเสื้อชูชีพ เครื่องช่วยหายใจสำรอง ถังอากาศ (Tank) ชุดปรับความดัน หน้ากากดำน้ำ (Mask)
ตีนกบ (Fins) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.1. เสื้อชูชีพ (bcd)
- ทำจากวั ส ดุ heavy duty 840 denier nylon สำหรั บ โครงสร้ า งภายนอกและ
สำหรับถุงลม
- มีชุดควบคุมการลอยตัวโดยใช้ลมจากภังอัดลมอากาศพร้อมสายและสามารถใช้ปาก
เป่าลมได้
- มีช่องระบายอากาศส่วนเกินออกได้ 3 จุด
- ด้านหน้ามีสายรัดปรับแต่งได้ ปลดง่าย แข็งแรง
- มีกระเป๋า 2 ข้าง แบบชิปสำหรับใส่อุปกรณ์ได้อยู่ข้างใน
- มีห่วงสำหรับแขวนอุปกรณ์ 4 ห่วง ทำจากสแตนเลส
- มีกระเป๋าหลังซ้าย และ ขวา สำหรับใส่ตะกั่วถ่วงสมดุล
- มีขนาดมาตรฐาน
1.2. ชุดปรับความดัน เกจวัดอากาศ และความลึก
- ทำจากวัสดุทองเหลืองชุบผิวด้วยโครม(chrome) ทนการกัดกร่อนแข็งแรงทนต่อการ
ใช้งานและความดัน
- มีตัวจับยึดกับช่องจ่ายนมหัวถังอากาศอัด(knob)
- มีความดันภายในระหว่าง 135-145 psi
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- มีช่องจ่ายความดันสูง (high presssure) จำนวน 1 ช่อง
- มีช่องจ่ายความดันต่ำ (low presssure) จำนวน 4 ช่อง
1.3. เกจวัดความดันอากาศ ความลึก และเข็มทิศ
- เป็นเกจแบบ 2 หน้าปัดด้านหน้า มีเข็มทิศด้านหลัง
- สเกลสามารถบอกความดันอากาศเป็นบาร์และความลึกเป็นเมตร
- เกจสามารถเรืองแสงได้เมื่อใช้ในที่มืดมองเห็นสเกลได้อย่างชัดเจน
1.4 หน้ากากดำน้ำ (mask)
- เป็นหน้ากากชนิดเลนส์เดียว เป็นกระจกนิรภัย สามารถทนแรงกดดันของน้ำได้
- เลนส์เป็นแบบป้องกันฝ้าได้
- กรอบหน้ ากากเป็ น วัส ดุเดียวกัน กั บยางซิลิ โ คน ส่ วนที่ สั ม ผั ส กับ ใบหน้ าเป็ น ซิลิ โคน
2 ชั้น ครอบหน้าถึงจมูก
- มีสายรัดปรับขนาดได้แบบปุ่มกดทั้งสองข้าง
1.5. ตีนกบ (fins)
- เป็นแบบเปิดส้น และมีช่องให้น้ำผ่านได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีใบสำหรับว่ายน้ำทำจากวัสดุ 2 ชนิด เป็น tpr แบบแข็ง และอ่อนให้การยืดหยุ่นของ
ใบได้ดี
- มีช่องใส่เท้าขนาดมาตรฐาน
- มีสายรัดข้อเท้าปรับขนาดได้ตามการใช้งาน
- เนื่ อ งจากเป็ น ครุภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ได้ ก ำหนดไว้ในมาตรฐานครุ ภั น ฑ์ แต่ เทศบาลมี ค วาม
จำเป็นต้องจัดตั้งและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยั ดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ
เพื่อใช้ในงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่
1 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 6
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความ ดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 เครื่องๆละ 40,000.- บาท
ประกอบด้วยเสื้อชูชีพ เครื่องช่วยหายใจสำรอง ถังอากาศ (Tank) ชุดปรับความดัน หน้ากากดำน้ำ (Mask)
ตีนกบ (Fins) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.1. เสื้อชูชีพ (bcd)
- ทำจากวั ส ดุ heavy duty 840 denier nylon สำหรั บ โครงสร้ า งภายนอกและ
สำหรับถุงลม
- มีชุดควบคุมการลอยตัวโดยใช้ลมจากถังอัดลมอากาศพร้อมสายและสามารถใช้ปาก
เป่าลมได้
- มีช่องระบายอากาศส่วนเกินออกได้ 3 จุด
- ด้านหน้ามีสายรัดปรับแต่งได้ ปลดง่าย แข็งแรง
- มีกระเป๋า 2 ข้าง แบบซิปสำหรับใส่อุปกรณ์ได้อยู่ข้างใน
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- มีห่วงสำหรับแขวนอุปกรณ์ 4 ห่วง ทำจากสแตนเลส
- มีกระเป๋าหลังซ้าย และ ขวา สำหรับใส่ตะกั่วถ่วงสมดุล
- มีขนาดมาตรฐาน
1.2. ชุดปรับความดัน เกจวัดอากาศ และความลึก
- ทำจากวัสดุทองเหลืองชุบผิวด้วยโครม(chrome) ทนการกัดกร่อนแข็งแรงทนต่อการ
ใช้งานและความดัน
- มีตัวจับยึดกับช่องจ่ายลมหัวถังอากาศอัด(knob)
- มีความดันภายในระหว่าง 135-145 psi
- มีช่องจ่ายความดันสูง (high presssure) จำนวน 1 ช่อง
- มีช่องจ่ายความดันต่ำ (low presssure) จำนวน 4 ช่อง
1.3. เกจวัดความดันอากาศ ความลึก และเข็มทิศ
- เป็นเกจแบบ 2 หน้าปัดด้านหน้า มีเข็มทิศด้านหลัง
- สเกลสามารถบอกความดันอากาศเป็นบาร์และความลึกเป็นเมตร
- เกจสามารถเรืองแสงได้เมื่อใช้ในที่มืดมองเห็นสเกลได้อย่างชัดเจน
1.4 หน้ากากดำน้ำ (mask)
- เป็นหน้ากากชนิดเลนส์เดียว เป็นกระจกนิรภัย สามารถทนแรงกดดันของน้ำได้
- เลนส์เป็นแบบป้องกันฝ้าได้
- กรอบหน้ ากากเป็ น วัส ดุเดียวกัน กั บยางซิลิ โคน ส่ วนที่ สั ม ผั ส กับ ใบหน้ าเป็ น ซิลิ โคน
2 ชั้น ครอบหน้าถึงจมูก
- มีสายรัดปรับขนาดได้แบบปุ่มกดทั้งสองข้าง
1.5. ตีนกบ (fins)
- เป็นแบบเปิดส้น และมีช่องให้น้ำผ่านได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีใบสำหรับว่ายน้ำทำจากวัสดุ 2 ชนิด เป็น tpr แบบแข็ง และอ่อนให้การยืดหยุ่นของ
ใบได้ดี
- มีช่องใส่เท้าขนาดมาตรฐาน
- มีสายรัดข้อเท้าปรับขนาดได้ตามการใช้งาน
- เนื่ อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ได้ ก ำหนดไว้ในมาตรฐานครุภั ณ ฑ์ แต่ เทศบาลมี ค วาม
จำเป็นต้องจัดตั้งและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ
เพื่อใช้ในงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่
1 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 6
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ตามรายการ
ดังกล่าว โดยถือปฏิบั ติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
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นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้) นายอินปั๋น มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไม่อยู่
ในที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็ น ชอบอนุ มั ติให้ แก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำ จำนวน 2 เครื่อง รายละเอียดดังนี้
คำชี้แจงงบประมาณเดิม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 เครื่องๆละ 40,000.- บาท
ประกอบด้วยเสื้อชูชีพ เครื่องช่วยหายใจสำรอง ถังอากาศ (Tank) ชุดปรับความดัน หน้ากากดำน้ำ (Mask)
ตีนกบ (Fins) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.1. เสื้อชูชีพ (bcd)
- ทำจากวั ส ดุ heavy duty 840 denier nylon สำหรั บ โครงสร้ า งภายนอกและ
สำหรับถุงลม
- มีชุดควบคุมการลอยตัวโดยใช้ลมจากภังอัดลมอากาศพร้อมสายและสามารถใช้ปาก
เป่าลมได้
- มีช่องระบายอากาศส่วนเกินออกได้ 3 จุด
- ด้านหน้ามีสายรัดปรับแต่งได้ ปลดง่าย แข็งแรง
- มีกระเป๋า 2 ข้าง แบบชิปสำหรับใส่อุปกรณ์ได้อยู่ข้างใน
- มีห่วงสำหรับแขวนอุปกรณ์ 4 ห่วง ทำจากสแตนเลส
- มีกระเป๋าหลังซ้าย และ ขวา สำหรับใส่ตะกั่วถ่วงสมดุล
- มีขนาดมาตรฐาน
1.2. ชุดปรับความดัน เกจวัดอากาศ และความลึก
- ทำจากวัสดุทองเหลืองชุบผิวด้วยโครม(chrome) ทนการกัดกร่อนแข็งแรงทนต่อการ
ใช้งานและความดัน
- มีตัวจับยึดกับช่องจ่ายนมหัวถังอากาศอัด(knob)
- มีความดันภายในระหว่าง 135-145 psi
- มีช่องจ่ายความดันสูง (high presssure) จำนวน 1 ช่อง
- มีช่องจ่ายความดันต่ำ (low presssure) จำนวน 4 ช่อง
1.3. เกจวัดความดันอากาศ ความลึก และเข็มทิศ
- เป็นเกจแบบ 2 หน้าปัดด้านหน้า มีเข็มทิศด้านหลัง
- สเกลสามารถบอกความดันอากาศเป็นบาร์และความลึกเป็นเมตร
- เกจสามารถเรืองแสงได้เมื่อใช้ในที่มืดมองเห็นสเกลได้อย่างชัดเจน
1.4 หน้ากากดำน้ำ (mask)
- เป็นหน้ากากชนิดเลนส์เดียว เป็นกระจกนิรภัย สามารถทนแรงกดดันของน้ำได้
- เลนส์เป็นแบบป้องกันฝ้าได้
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- กรอบหน้ ากากเป็ น วัส ดุเดียวกัน กั บยางซิลิ โคน ส่ วนที่ สั ม ผั ส กับ ใบหน้ าเป็ น ซิลิ โคน
2 ชั้น ครอบหน้าถึงจมูก
- มีสายรัดปรับขนาดได้แบบปุ่มกดทั้งสองข้าง
1.5. ตีนกบ (fins)
- เป็นแบบเปิดส้น และมีช่องให้น้ำผ่านได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีใบสำหรับว่ายน้ำทำจากวัสดุ 2 ชนิด เป็น tpr แบบแข็ง และอ่อนให้การยืดหยุ่นของ
ใบได้ดี
- มีช่องใส่เท้าขนาดมาตรฐาน
- มีสายรัดข้อเท้าปรับขนาดได้ตามการใช้งาน
- เนื่ อ งจากเป็ น ครุภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ได้ ก ำหนดไว้ในมาตรฐานครุ ภั น ฑ์ แต่ เทศบาลมี ค วาม
จำเป็นต้องจัดตั้งและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ
เพื่อใช้ในงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่
1 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 6
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความ ดังนี้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 เครื่องๆละ 40,000.- บาท
ประกอบด้วยเสื้อชูชีพ เครื่องช่วยหายใจสำรอง ถังอากาศ (Tank) ชุดปรับความดัน หน้ากากดำน้ำ (Mask)
ตีนกบ (Fins) โดยมีคุณลักษณะดังนี้
1.1. เสื้อชูชีพ (bcd)
- ทำจากวั ส ดุ heavy duty 840 denier nylon สำหรั บ โครงสร้ า งภายนอกและ
สำหรับถุงลม
- มีชุดควบคุมการลอยตัวโดยใช้ลมจากถังอัดลมอากาศพร้อมสายและสามารถใช้ปาก
เป่าลมได้
- มีช่องระบายอากาศส่วนเกินออกได้ 3 จุด
- ด้านหน้ามีสายรัดปรับแต่งได้ ปลดง่าย แข็งแรง
- มีกระเป๋า 2 ข้าง แบบซิปสำหรับใส่อุปกรณ์ได้อยู่ข้างใน
- มีห่วงสำหรับแขวนอุปกรณ์ 4 ห่วง ทำจากสแตนเลส
- มีกระเป๋าหลังซ้าย และ ขวา สำหรับใส่ตะกั่วถ่วงสมดุล
- มีขนาดมาตรฐาน
1.2. ชุดปรับความดัน เกจวัดอากาศ และความลึก
- ทำจากวัสดุทองเหลืองชุบผิวด้วยโครม(chrome) ทนการกัดกร่อนแข็งแรงทนต่อการ
ใช้งานและความดัน
- มีตัวจับยึดกับช่องจ่ายลมหัวถังอากาศอัด(knob)
- มีความดันภายในระหว่าง 135-145 psi
- มีช่องจ่ายความดันสูง (high presssure) จำนวน 1 ช่อง
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- มีช่องจ่ายความดันต่ำ (low presssure) จำนวน 4 ช่อง
1.3. เกจวัดความดันอากาศ ความลึก และเข็มทิศ
- เป็นเกจแบบ 2 หน้าปัดด้านหน้า มีเข็มทิศด้านหลัง
- สเกลสามารถบอกความดันอากาศเป็นบาร์และความลึกเป็นเมตร
- เกจสามารถเรืองแสงได้เมื่อใช้ในที่มืดมองเห็นสเกลได้อย่างชัดเจน
1.4 หน้ากากดำน้ำ (mask)
- เป็นหน้ากากชนิดเลนส์เดียว เป็นกระจกนิรภัย สามารถทนแรงกดดันของน้ำได้
- เลนส์เป็นแบบป้องกันฝ้าได้
- กรอบหน้ ากากเป็ น วัส ดุเดียวกัน กั บยางซิลิ โคน ส่ วนที่ สั ม ผั ส กับ ใบหน้ าเป็ น ซิลิ โคน
2 ชั้น ครอบหน้าถึงจมูก
- มีสายรัดปรับขนาดได้แบบปุ่มกดทั้งสองข้าง
1.5. ตีนกบ (fins)
- เป็นแบบเปิดส้น และมีช่องให้น้ำผ่านได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีใบสำหรับว่ายน้ำทำจากวัสดุ 2 ชนิด เป็น tpr แบบแข็ง และอ่อนให้การยืดหยุ่นของ
ใบได้ดี
- มีช่องใส่เท้าขนาดมาตรฐาน
- มีสายรัดข้อเท้าปรับขนาดได้ตามการใช้งาน
- เนื่ อ งจากเป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ไม่ ได้ ก ำหนดไว้ในมาตรฐานครุภั ณ ฑ์ แต่ เทศบาลมี ค วาม
จำเป็นต้องจัดตั้งและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ
เพื่อใช้ในงานป้องกันและระงับอัคคีภัย
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
- เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่
1 หน้าที่ 73 ลำดับที่ 6
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 16

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อจั ดซื้ อชุ ด ดั บ เพลิ งภายในอาคาร
จำนวน 2 ชุด

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี
นายพิ รุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต ำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงานระงับอัคคีภัยและป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยของเทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
หน่ วยงานสำนั กปลั ดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกั นภั ยฝ่ าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิงใน
อาคาร จำนวน 2 ชุ ด ๆ ละ 30,000.- บาท งบประมาณตั้ ง ไว้ 60,000.- บาท (หกหมื่ น บาทถ้ ว น)
รายละเอียดดังนี้
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- เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยจำนวน 2 ชุดๆ ละ 30,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นชุดผจญเพลิงในอาคาร สามารถป้องกันความร้อนและเปลวไฟที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า
250 องศาเซลเซียส
2. ทำจากวัสดุ 3 ชิ้น ผลิตด้วยเส้นใยนอแมค
โอนลด
หน่วยงานสำนั กปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 190,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้า
หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 190,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 60,000.- บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 130,0000.- บาท
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิงในอาคาร จำนวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
หน่ วยงานสำนั กปลั ดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิง
ในอาคาร จำนวน 2 ชุ ด ๆ ละ 30,000.- บาท งบประมาณตั้ งไว้ 60,000.- บาท (หกหมื่ น บาทถ้ ว น)
รายละเอียดดังนี้
- เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าซื้อชุดดับเพลิงภายในอาคาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับ
อัคคีภัยจำนวน 2 ชุดๆ ละ 30,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. เป็นชุดผจญเพลิงในอาคาร สามารถป้องกันความร้อนและเปลวไฟที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า
250 องศาเซลเซียส
2. ทำจากวัสดุ 3 ชิ้น ผลิตด้วยเส้นใยนอแมค
โอนลด
หน่ วยงานสำนั กปลั ดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภั ยฝ่ าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 190,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้า
หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 190,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 60,000.- บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอน 130,000.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 17

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ
แบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 1 ชุด

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต ำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 1 ชุด สำหรับใช้เป็น
อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในการผจญเพลิง กู้ภัย ในพื้นที่อับอากาศหรือบริเวณที่มีคุณภาพอากาศ
ไม่ปกติหรือไม่ปลอดภัย อันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
หน่ วยงานสำนั กปลั ดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภั ยฝ่ าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 130,000.- บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) เพื่อใช้
เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในการผจญเพลิง กู้ภัย ในพื้นที่อับอากาศหรือบริเวณที่มีคุณภาพอากาศ
ไม่ปกติหรือไม่ปลอดภัย เช่น ฝุ่นละอองก๊าซพิษ กลุ่มควันไฟที่มีความหนาแน่นมากเกินไป อันอาจจะก่อให้เกิด
อันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ ประกอบด้ วย หน้ากาก ชุดสะพายหลังพร้อมถังอากาศ ชุดควบคุมแรงดัน
ระบบสัญญาณเตือน จำนวน 1 ชุด
โอนลด
หน่ วยงานสำนั กปลั ดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภั ยฝ่ าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อ สร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 190,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้า
หมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 130,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ทั้งจำนวน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 1 ชุด
รายละเอียดดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
หน่ วยงานสำนั กปลั ดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภั ยฝ่ าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) จำนวน 1 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 130,000.- บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบถังอัดอากาศชนิดสะพายหลัง (SCBA) เพื่อใช้
เป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในการผจญเพลิง กู้ภัย ในพื้นที่อับอากาศหรือบริเวณที่มีคุณภาพอากาศ
ไม่ปกติหรือไม่ปลอดภัย เช่น ฝุ่นละอองก๊าซพิษ กลุ่มควันไฟที่มีความหนาแน่นมากเกินไป อันอาจจะก่อให้เกิด
อันตรายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ ประกอบด้วย หน้ากาก ชุดสะพายหลังพร้อมถัง อากาศ ชุดควบคุมแรงดัน
ระบบสัญญาณเตือน จำนวน 1 ชุด
โอนลด
หน่ วยงานสำนั กปลั ดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภั ยฝ่ าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง
เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 190,000.- บาท (หนึ่งแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 130,000.- บาท โอนลดครั้งนี้ทั้งจำนวน
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 18

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator) จำนวน 1 ชุด

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต ำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator) พร้อมตู้
ใส่เครื่อง AED มีระบบสัญญาณเตือน จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
(EMS) ของเทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
หน่ วยงานสำนั กปลั ดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภั ยฝ่ าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator) พร้อมตู้ใส่เครื่อง AED
มีร ะบบสั ญ ญาณเตือ น จำนวน 1 ชุด เพื่ อ ใช้ ในการดำเนิน งานระบบบริการการแพทย์ฉุก เฉิน (EMS) ของ
เทศบาลตำบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้ ๗๗,000.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
โอนลด
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ งบประมาณตั้งไว้
900,920.- บาท (เก้าแสนเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 847,920.- บาท
โอนลดครั้งนี้จำนวน 77,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 770,920.- บาท
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โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕63 เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator)
พร้อมตู้ใส่เครื่อง AED มีระบบสัญญาณเตือน จำนวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
หน่ วยงานสำนั กปลั ดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้ องกันภั ยฝ่ าย
พลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจัดซื้อ
เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED (Automatic External Defibrillator) พร้อมตู้ใส่เครื่อง AED
มีระบบสั ญ ญาณเตือน จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนิน งานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ของ
เทศบาลตำบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้ ๗๗,000.- บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
โอนลด
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล แผนงานงบกลาง งานงบกลาง งบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่จำเป็น เช่น ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ งบประมาณตั้งไว้
900,920.- บาท (เก้าแสนเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 847,920.- บาท
โอนลดครั้งนี้จำนวน 77,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 770,920.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 19

ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเช่าที่ดินวัดดอยแก้ว เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว

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
เห็นชอบรับมอบพัสดุ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามที่เทศบาลตำบลแม่อายได้ดำเนินการขอเช่าที่ดินวัดดอยแก้วเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการ
เรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับการเตรียมความพร้อม
อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย สามารถออกไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการ
แบ่ งเบาภาระของผู้ ป กครอง ประกอบกั บวัดดอยแก้ว แจ้งว่าสำนั กงานพระพุ ทธศาสนาจัดหวัดเชีย งใหม่
ได้พิจารณาเห็นชอบตามมติมหาเถรสมาคม ในการประชุมครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
เรื่อง ขอเช่าที่ดินวัดดอยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยเห็นชอบให้วัดดอยแก้ว จัดทำสัญญาเช่าที่ดินวัดดอยแก้ว
บริเวณที่กัดเขตจั ดประโยชน์ แล้ว โฉนดเลขที่ 10424 เนื่องที่ ประมาณ 1 งาน 22.65 ตารางวา ให้ กับ
เทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
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1. เห็นชอบให้วัดดอยแก้ว จัดทำสัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 10424 (บางส่วน) ตั้งอยู่ตำบล
แม่อ าย จั งหวัด เชีย งใหม่ บริ เวณที่ ดิ น ที่ กั นเขตจัดประโยชน์ เนื้ อที่ ป ระมาณ 1 งาน 22.65 ตารางวากั บ
เทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว
2. กำหนดระยะเวลาการเช่า 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเช่า
3. อัตราค่าเช่า ชำระค่าเช่าเป็นรายปี โดยปรับเพิ่ม 35% ทุกระยะ 5 ปี ดังนี้
ระยะ 5 ปีแรก ปีละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระยะ 5 ปีที่สอง ปีละ 20,250 บาท (สองหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ระยะ 5 ปีที่สาม ปีละ 27,338 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
ระยะ 5 ปีสุดท้าย ปีละ 36,907 บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
4. ค่าธรรมเนียมการเช่า เป็นเงิน 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
5. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
6. ค่าจัดทำสัญญาเช่า เป็นเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ดังนั้น เพื่อให้การเช่าที่ดินเป็นไปตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนี ย มและเงิน บำรุงศาสนสมบั ติ พ.ศ.2556 เทศบาลตำบลแม่อาย จึงขอความเห็ น ชอบจากสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย ให้เช่าที่ดินวัดดอยแก้ว จำนวน 1 งาน 22.65 ตารางวา จำนวน 20 ปี
มติที่ประชุม
ดังนี้

เห็นชอบอนุมัติให้เทศบาลตำบลแม่อาย จัดทำสัญญาเช่าที่ดิน วัดดอยแก้ว ตามรายละเอียด

1. จั ด ทำสั ญ ญาเช่ า ที่ ดิ น โฉนดเลขที่ 10424 (บางส่ ว น) ตั้ ง อยู่ ต ำบลแม่ อ าย จั งหวั ด
เชียงใหม่ บริเวณที่ดินที่กันเขตจัดประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 1 งาน 22.65 ตารางวากับวัดดอยแก้ว เพื่อใช้เป็น
ที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอยแก้ว
2. กำหนดระยะเวลาการเช่า 20 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเช่า
3. อัตราค่าเช่า ชำระค่าเช่าเป็นรายปี โดยปรับเพิ่ม 35% ทุกระยะ 5 ปี ดังนี้
ระยะ 5 ปีแรก ปีละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ระยะ 5 ปีที่สอง ปีละ 20,250 บาท (สองหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ระยะ 5 ปีที่สาม ปีละ 27,338 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)
ระยะ 5 ปีสุดท้าย ปีละ 36,907 บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
4. ค่าธรรมเนียมการเช่า เป็นเงิน 22,500 บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
5. ค่าประกันการผิดสัญญาเช่า เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
6. ค่าจัดทำสัญญาเช่า เป็นเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 20

ญั ต ติ เรื่อง ขออนุมั ติโอนงบประมาณเพื่ อตั้งจ่ายเป็ น รายการใหม่งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย

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 เพื่อขอโอน
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้แก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนคลองตื้นเขิน ไม่สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่การเพาะปลู กได้เพียงพอ ทำให้
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับมีงบประมาณเหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนได้
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6
ตำบลแม่อาย กว่าง 1.20 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด งบประมาณ 300,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อ สร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย โดยดาดคอนกรีต
เสริมเหล็ ก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย ขนาดสู ง 4-5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯ กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 300,000.- บาท
ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 300,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้ไม่มีงบประมาณคงเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูป โภค โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6
ตำบลแม่อาย กว่าง 1.20 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด งบประมาณ 300,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย โดยดาดคอนกรีต
เสริมเหล็ ก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย ขนาดสู ง 4-5 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.12 เมตร ตามแบบแปลน
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เทศบาลฯ กำหนด งบประมาณตั้งไว้ 300,000.- บาท งบประมาณคงเหลื อก่อนโอน 300,000.- บาท
ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 300,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้ไม่มีงบประมาณคงเหลือ
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 21

ญั ต ติ เรื่อง ขออนุมั ติโอนงบประมาณเพื่ อตั้งจ่ายเป็ น รายการใหม่ง บประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 39/15 หมู่ที่ 2 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
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 39/15 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา ซึ่งปัจจุบันเกิด
ความชำรุดเสียหายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจร ประกอบกับมีงบประมาณ
เหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้ างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/15 หมู่ที่ 2 ตำบล
มะลิกา กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ กำหนด งบประมาณ 144,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่ อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 ตำบลมะลิกา กว้าง
4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณตั้ งไว้ 240,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้ จ ำนวน 144,000.- บาท และเมื่ อโอนลดครั้งนี้ มี
งบประมาณคงเหลือ 96,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณ ฑ์ ที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้ างที่ ทำให้ ลั กษณะ ปริมาณ คุณ ภาพเปลี่ ยนหรือโอนไปตั้ งจ่ายเป็ น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 39/15 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา ได้มีการนำเข้าแผนพัฒนาเทศบาลแล้วหรือไม่อย่างไร
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นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 39/15 หมู่ที่ 2 ตำบลมะลิกา ได้มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 แล้ว
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุม ชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/15 หมู่ที่ 2 ตำบล
มะลิกา กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ กำหนด งบประมาณ 144,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 ตำบลมะลิกา กว้าง
4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด
งบประมาณตั้งไว้ 240,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 144,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้
มีงบประมาณคงเหลือ 96,000.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 22

ญั ต ติ เรื่อง ขออนุมั ติโอนงบประมาณเพื่ อตั้งจ่ายเป็ น รายการใหม่งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 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
งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ตำบลแม่อาย ซึ่งปัจจุบันเกิด
ความชำรุดเสียหายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจร ประกอบกับมีงบประมาณ
เหลือจ่ายเพียงพอที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ตำบล
แม่อาย กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 120,000.- บาท
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1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/2 หมู่ที่ 8 ตำบล
แม่อาย หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด งบประมาณ
ตั้งไว้ 120,000.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 120,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 120,000.บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้ไม่มีงบประมาณคงเหลือ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ตำบล
แม่อาย กว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 120,000.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/2 หมู่ที่ 8 ตำบล
แม่อาย หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด งบประมาณ
ตั้งไว้ 120,000.- บาท คงเหลืองบประมาณก่อนโอน 120,000.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้จำนวน 120,000.บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้ไม่มีงบประมาณคงเหลือ
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 23

ญั ต ติ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ ใ ช้ จ่ า ยเงิ น สะสมเพื่ อ ดำเนิ น การก่ อ สร้ า งถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง

นายพิ รุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็ น ชอบให้ ใช้จ่ายเงิน สะสมของเทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพื่อดำเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ ที่ 1 ตำบลแม่ อาย ต่อ สภาเทศบาลตำบลแม่ อาย โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
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หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้ แก้ไขปั ญ หาความเดือดร้อน เนื่ องจากถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย ซึ่งเป็นเส้ นทาง
คมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะประชาชนในหมู่ที่ 1,2,3,11 ตำบลแม่อาย และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง ได้ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเป็นจำนวนมากได้เกิดความชำรุดเสียหาย ทำให้การขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรล่าช้า และเกิดความเสียหายแก่พาหนะขนส่งและในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลแม่อาย ได้นำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาจัดทำเป็น
โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนแต่เนื่องด้วยงบประมาณที่มีจำนวน
จำกัดรวมอีกทั้งความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากเกินวงเงินงบประมาณ จึงไม่สามารถจัดทำเทศบัญญัติ
ให้ ครอบคลุ มครบตามความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน ประกอบในขณะนี้เป็นระยะเวลาต้น
ปีงบประมาณ จึงไม่สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 มาดำเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนดังกล่าวข้างต้นได้ ประกอบกับเทศบาลตำบลแม่อายมีเงินสะสมจำนวน 111,520,786.32บาท
(หนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบ หกบาทสามสิบสองสตางค์) และได้กันเงินสะสมสำรอง
จ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นบุ ค ลากร ค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ห ารงานและกรณี ที่ มี ส าธารณภั ย เกิ ด ขึ้ น จำนวน
50,504,522.22 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนสี่พันห้าร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์)และได้ส่งเงินสมทบ
เงิ น ทุ น ส่ ง เสริ ม กิ จ การเทศบาลเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง มี เ งิ น สะสมที่ ส ามารถใช้ จ่ า ยเงิ น สะสมได้ จำนวน
57,624,199.97 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)
ดังนั้นเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ของเทศบาลในการจัดให้มีและบำรุงทางบกเพื่อบริการชุมชน
และสังคมและเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนจึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย พิจารณาอนุมัติ
ให้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย กว้าง 4
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด งบประมาณ 1,920,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 เทศบาลตำบลแม่อาย หน้า 13 ข้อ 21 ตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ซึ่งบัญญัติ ดังต่อไปนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทำการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรื อกิ จ การที่ จั ด ทำเพื่ อบำบั ดความเดือดร้อ นของประชาชน ทั้ งนี้ ต้ องเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายกำหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น
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(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้ เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/A
หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ กำหนด งบประมาณ 1,920,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 เทศบาลตำบลแม่อาย
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงไม่มี
ระเบียบวาระที่ 24

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 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 ขอความ
เห็ น ชอบให้ ใช้จ่ายเงิน สะสมของเทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพื่อดำเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วย เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
ขอให้ แก้ไขปั ญ หาความเดือดร้อน เนื่ องจากถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย ซึ่งเป็ นเส้ น ทาง
คมนาคมในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะประชาชนในหมู่ที่ 2,4,5,10,11 ตำบลแม่อาย ได้ใช้
เป็นเส้นทางคมนาคมเป็นจำนวนมากได้เกิดความชำรุดเสียหาย ทำให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรล่าช้า
และเกิดความเสียหายแก่พาหนะขนส่งและในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ ประมาณ
พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลแม่อาย ได้นำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาจัดทำเป็นโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนแต่เนื่องด้วยงบประมาณที่มีจำนวนจำกัดรวมอีกทั้ง
ความต้องการของประชาชนมีจำนวนมากเกินวงเงินงบประมาณ จึงไม่สามารถจัดทำเทศบัญญัติให้ครอบคลุม
ครบตามความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน ประกอบในขณะนี้เป็นระยะเวลาต้นปีงบประมาณ จึงไม่
สามารถโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 มาดำเนินการแก้ไขปัญ หาความเดือดร้อนดังกล่าว
ข้างต้นได้ ประกอบกับเทศบาลตำบลแม่อายมีเงินสะสมจำนวน 109,600,786.32 บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้าน
หกแสนเจ็ดร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบสองสตางค์) และได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นจำนวน 50,504,522.22 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสน
สี่พันห้าร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์) และได้ส่งเงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลเรียบร้อยแล้ว
จึงมีเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้ จำนวน 55,704,199.97 บาท (ห้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนสี่พันหนึ่ง
ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

39

ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามหน้าที่ของเทศบาลในการจัดให้มีและบำรุงทางบกเพื่อบริการชุมชน
และสังคมและเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนจึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย พิจารณาอนุมัติ
ให้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อาย กว้าง 4
เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กำหนด งบประมาณ 1,920,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม
ครั้งที่ 1/2562 เทศบาลตำบลแม่อาย หน้า 14 ข้อ 23 ตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ซึ่งบัญญัติ ดังต่อไปนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมติจากสภาท้องถิ่นภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทำการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรื อกิ จ การที่ จั ด ทำเพื่ อบำบั ดความเดือดร้อ นของประชาชน ทั้ งนี้ ต้ องเป็ น ไปตามแผนพั ฒ นาขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมายกำหนด
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว
(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดขึ้น
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่
11 ตำบลแม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลฯกำหนด งบประมาณ 1,920,000.- บาท ปรากฏตามแผนพัฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 เทศบาลตำบลแม่อาย
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงไม่มี
ระเบียบวาระที่ 25

ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้ แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมขาโครเมี่ยม

นายเจริ ญ หงษ์ ป ระสิ ท ธิ์ ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี

ในระเบี ย บวาระนี้ เป็ น ญั ต ติ ซึ่ ง
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นายพิ รุ ณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรี ต ำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญั ตติต่อสภา
เทศบาล ขออนุมัติแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุม
สี่เหลี่ยมขาโครเมี่ยม จำนวน 1 ชุด ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้อนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ในการ
ประชุม สภาเทศบาลตำบลแม่ อ าย สมั ยสามั ญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมั ย ที่ ส าม ครั้งที่ 3 เมื่ อวัน ที่ 30
สิงหาคม 2562 นั้ น เนื่ องจากรายละเอียดด้านคุณ ภาพและขนาดที่กำหนดไม่มีจำหน่ายในท้ องตลาดใน
ปัจจุบันแล้ว จึงต้องมีการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้
คำชี้แจงงบประมาณเดิม
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.
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน โต๊ะประชุม เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมขาโครเมี่ยม จำนวน 10 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 89,000.บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คุณลักษณะ
- หน้า TOP หนา 25 มม. เคลือบเมลามีน
- แผ่นบังหน้าหนา 18 มม. เคลือบด้วย pu foil
- ขาโต๊ะทำจากเหล็กอย่างดี ชุบโครเมี่ยมและพ่นสีด้วยระบบ Power coating ขนาดกว้าง
240 x 120 x 75 ซม.
จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการที่ได้เบิกตัดปีไว้ กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอี ก ตามรายการ
ดังกล่าว โดยถือปฏิบั ติตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้
ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปีหรือขยาย
เวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้เบิกตัดปีได้ หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 รายละเอียดดังนี้
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คำชี้แจงงบประมาณเดิม
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.
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเป็นข้อความดังนี้
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ ฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน โต๊ะประชุม เพื่อจัดซื้อโต๊ะประชุมสี่เหลี่ยมขาโครเมี่ยม จำนวน 10 ตัว งบประมาณตั้งไว้ 89,000.บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คุณลักษณะ
- หน้า TOP หนา 25 มม. เคลือบเมลามีน
- แผ่นบังหน้าหนา 18 มม. เคลือบด้วย pu foil
- ขาโต๊ะทำจากเหล็กอย่างดี ชุบโครเมี่ยมและพ่นสีด้วยระบบ Power coating ขนาดกว้าง
240 x 120 x 75 ซม.
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 26

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่ องเสนอที่ประชุม หรือไม่
ถ้าไม่มี สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายชุมพร แสงเป๊ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน
2562 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
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(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 สมัยที่สี่ ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.
2563 สมัยที่สอง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

(ลงชื่อ)
(นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย

