รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก
ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
**************************************************

ผู้มาประชุม
๑. นายเจริญ
๒. นางรัตติกาล
๓. นายประพันธ์
๔. นายชุมพร

ปัญญากุล
ทานันท์
ดวงฤทธิ์
แสนศรี

ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
รองประธานสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
และเลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอินปั๋น
2. นายพนม

มะโนน้อม
เดชะวงศ์

สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ลาประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ลาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ร.ต.อัศวิน

สุขทอง

(แทน) ผูบ้ ังคับการกองบังคับการควบคุมทหารพราน
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่
นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
รองนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย
(แทน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตาบลแม่อาย
(แทน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตาบลมะลิกา
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่อาย
ผู้อานวยการกองช่าง
รักษาการหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
เจ้าพนักงานธุรการ
คนงาน

๕. นายณรงค์
๖. นางนงลักษณ์
๗. นายสมบูรณ์
๘. นายสัญญา

๒. นายสุเมธี
๓. นายพิรุณ
๔. นายส่งสุข
๕. นายอานันต์
๖. นายยุทธนา
๗. นายสงวน
๘. นางอัมรา
๙. นายวัชระ
๑๐. นายกิตติพงษ์
๑๑. นายชัยทัพพ์
๑๒. นางสาววิสุลัดดา
๑๓. นายประมวล
๑๔. นายสมนึก
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

หงษ์ประสิทธิ์
ศรีอุทธา
การินทร์บุตร
แสงเป๊ก

สืบสาย
ธงชัยสุวรรณ
มูลเมือง
ศรียาหล้า
ปัญญาสุภาตระกูล
ตุ้ยศรี
เสาร์ลเิ ดช
เสริฐสมใจ
คัชมาตย์
วงศ์ไกรวาล
ทรายคา
เสนสุข
ปันชัย
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นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจานวน 8 ท่าน
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและดาเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก สาหรับวาระนี้ไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ
ดังนี้
- มีสมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ขอลาการประชุมในครั้งนี้จานวน 2 ท่าน คือนายพนม
เดชะวงศ์ และนายอินปั๋น มะโนน้อม
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี
พ.ศ. 2560 สมัยทีส่ ี่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สี่ ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภา ทุกท่านตรวจสอบ
ล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ อาย สมั ยสามัญ ประจาปี พ.ศ.
2560 สมัยที่สี่ ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน – เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี
พ.ศ. 2561 และสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕62 สมัยแรก
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้ขอหารือกับที่ประชุม
เพื่อการก าหนดสมั ยประชุม สภาเทศบาลตาบลแม่ อาย สมั ยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2561 และสมั ยแรก
ประจาปี พ.ศ. 2562 ซึ่งตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมทั้งที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 บัญญัติไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก และ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจาปีให้สภาเทศบาลกาหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 21 วรรคแรกกาหนดไว้ว่า “ให้ประธานสภาท้องถิ่นปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของแต่ละปีว่าจะกาหนดจานวน ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจาปีของแต่ละสมัยในปีนั้น และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีของปีถัดไปเมื่อไร ดังนั้น
จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตาบลแม่อาย พิจารณากาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ
ประจาปี พ.ศ. 2561 และกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. 2562
สมัยแรก โดยพิจารณาถึงความจาเป็น และความสาคัญของแต่ละช่วงสมัยประชุม เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอกาหนดสมัยประชุมสภาฯ
นายชุ ม พร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอเสนอให้มี ก ารก าหนดสมั ยประชุ ม
เทศบาลตาบลแม่อาย ดังนี้
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๑. กาหนดสมั ยประชุม สภาเทศบาลตาบลแม่ อาย สมั ยสามั ญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61
สมัยที่สอง ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2561 มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
๒. กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ อาย สมั ยสามั ญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61
สมัยที่สาม ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2561 มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
๓. กาหนดสมั ยประชุม สภาเทศบาลตาบลแม่ อาย สมั ยสามั ญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61
สมัยที่สี่ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
๔. กาหนดสมั ยประชุม สภาเทศบาลตาบลแม่ อาย สมั ยสามั ญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62
สมัยแรก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาล มีท่ านใดจะเสนอกาหนดช่วงเวลาอื่น
หรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ ขอเชิญลงมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

เห็นชอบกาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้
๑. กาหนดสมั ยประชุม สภาเทศบาลตาบลแม่ อาย สมั ยสามั ญ ประจ าปี
สมัยที่สอง ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤษภาคม 2561 มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
๒. กาหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่ อาย สมั ยสามั ญ ประจ าปี
สมัยที่สาม ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2561 มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
๓. กาหนดสมั ยประชุม สภาเทศบาลตาบลแม่ อาย สมั ยสามั ญ ประจ าปี
สมัยที่สี่ ระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
๔. กาหนดสมั ยประชุม สภาเทศบาลตาบลแม่ อาย สมั ยสามั ญ ประจ าปี
สมัยแรก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562 มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕61
พ.ศ. ๒๕62

ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลตาบลแม่อาย (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อรายงาน
ผลการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ อ าย สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 24 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลจัดท าร่างแผนพั ฒนาสี่ปี แล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจ ารณาร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ โดยให้แจ้งให้สภาท้องถิ่นและ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
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ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์ ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้ อ 7 จึ ง ขอแจ้ ง ให้
สภาเทศบาลตาบลแม่อายรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาสีป่ ีเทศบาลตาบลแม่อาย (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติมเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ
ที่ประชุม
รับทราบการรายงานผลการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่อาย สี่ปี (พ.ศ. 2561 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์สานักงาน
จานวน 1 ระบบ
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์สานักงาน จานวน 1 ระบบ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
ด้วยตู้ร ะบบสาขาโทรศัพท์ ของสานักงานเทศบาลตาบลแม่ อาย เดิมชารุด ระบบอุปกรณ์
ภายในไหม้เสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และเนื่องด้วยใช้งานมานานมากแล้ว อุปกรณ์ภายในที่เสียหาย
ไม่มีจาหน่าย และเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อราชการต่อไป จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตาบล
แม่อาย ในการจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์สานักงาน จานวน 1 ระบบ ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริห ารงานทั่วไป งานบริหารทั่ วไป งบลงทุ น
หมวดค่า ครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์ ส านัก งาน จั ดซื้ อระบบตู้ ส าขาโทรศัพท์ ส านั ก งาน จ านวน 1 ระบบ
งบประมาณตั้งไว้ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กาหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์
แต่เ ทศบาลมี ความจ าเป็น ต้อ งจัดซื้ อ ในราคาท้ องถิ่น หรือราคาที่ เ คยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่
หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ในงานราชการเทศบาลตาบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้
งานระบบตู้สาขา 6 สายนอก 18 เลขหมายภายใน จานวน 1 ระบบ
1. ตู้สาขา Main Unit Bult IN Power supply 6CO + 16SLC + 2 DPT จานวน 1 ตู้
2. โทรศัพท์แม่ข่ายระบบ Digital Phone 3 line 24 FSK
จานวน 1 เครื่อง
3. ระบบสารองไฟ UPS
จานวน 1 เครื่อง
4. ค่าแรงติดตั้งระบบ
จานวน 1 งาน
โอนลด
หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทบารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 370,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอนจานวน 370,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จ านวน 40,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้ง นี้แล้ว จะมี
งบประมาณคงเหลือ จานวน 330,000.- บาท คาชี้แจงงบประมาณหน้า 129
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โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์สานักงาน จานวน 1 ระบบ ตามรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริห ารงานทั่วไป งานบริหารทั่ วไป งบลงทุ น
หมวดค่า ครุ ภัณ ฑ์ ประเภทครุ ภั ณฑ์ ส านัก งาน จั ดซื้ อระบบตู้ ส าขาโทรศัพท์ ส านั ก งาน จ านวน 1 ระบบ
งบประมาณตั้งไว้ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กาหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์
แต่เ ทศบาลมี ความจ าเป็น ต้อ งจัดซื้ อ ในราคาท้ องถิ่น หรือราคาที่ เ คยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่
หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ในงานราชการเทศบาลตาบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้
งานระบบตู้สาขา 6 สายนอก 18 เลขหมายภายใน จานวน 1 ระบบ
5. ตู้สาขา Main Unit Bult IN Power supply 6CO + 16SLC + 2 DPT จานวน 1 ตู้
6. โทรศัพท์แม่ข่ายระบบ Digital Phone 3 line 24 FSK
จานวน 1 เครื่อง
7. ระบบสารองไฟ UPS
จานวน 1 เครื่อง
8. ค่าแรงติดตั้งระบบ
จานวน 1 งาน
โอนลด
หน่วยงานสานักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
หมวดค่าใช้สอย ประเภทบารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 370,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอนจานวน 370,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จ านวน 40,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้ง นี้แล้ว จะมี
งบประมาณคงเหลือ จานวน 330,000.- บาท คาชี้แจงงบประมาณหน้า 129
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ
ชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง จานวน 1 ชั้น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วย เทศบาลตาบลแม่อาย มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่อาย (บ้านเด่น) ซึ่งเปิดทาการ
เรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน 3,300.- บาท รายละเอียดดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เป็นเงิน 3,300.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชั้นวางรองเท้า
30 ช่อง ขนาด w1500×D300×H900 เซนติเ มตร จ านวน 1 ชั้น เพื่อใช้ป ระโยชน์ในโรงเรียนอนุบ าล
เทศบาลต าบลแม่ อ าย เนื่ อ งจากเป็ น ครุ ภัณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ ช้ ม าตรฐานครุ ภัณ ฑ์ แต่ เ ทศบาลมี ความ
จาเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่ เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคย
จัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กาหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 3,300.- บาท
โอนลด แผนงานการศึกษา งานศึก ษาไม่ก าหนดระดับ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้ส อย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 88,550.- บาท โดยลดครั้งนี้จานวน 3,300.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ
85,250.- บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 3,300.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อ สร้างที่ ท าให้ลักษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้ง จ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม

เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เป็นเงิน 3,300.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชั้นวางรองเท้า
30 ช่อง ขนาด w1500×D300×H900 เซนติเ มตร จ านวน 1 ชั้น เพื่อใช้ป ระโยชน์ในโรงเรียนอนุบ าล
เทศบาลตาบลแม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์แต่เทศบาลมีความจาเป็น
ต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจั ดซื้อ เพื่อ
ใช้งาน การศึกษาไม่กาหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 3,300.- บาท
โอนลด แผนงานการศึกษา งานศึก ษาไม่ก าหนดระดับ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้ส อย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 88,550.- บาท โดยลดครั้งนี้จานวน 3,300.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ
85,250.- บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 3,300.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 7

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ
ชั้นวางกระเป๋านักเรียน จานวน 9 ช่อง จานวน 3 ชั้น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
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หลักการและเหตุผล
ด้วย เทศบาลตาบลแม่อาย มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่อาย (บ้านเด่น) ซึ่งเปิดทาการ
เรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มี อายุตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ เพื่อมุ่ง พัฒนาความพร้อมแก่เ ด็กให้ได้รับการพัฒนา
ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน 5,100.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เป็นเงิน 5,100.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชั้นวางกระเป๋า
นักเรียน จานวน 9 ช่อง ขนาด w127× D29×H87 เซนติเมตร จานวน 3 ชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลแม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อและซื้อ ในราคาท้อ งถิ่น หรือราคาที่เ คยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่ห น่วยงานอื่น
เคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กาหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 5,100.- บาท
โอนลด แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 85,250.- บาท โดยลดครั้งนี้ จานวน 5,100.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ
80,150.- บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 5,100.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อ สร้างที่ ท าให้ลักษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้ง จ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมั ติ ให้ โ อนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้ง จ่ ายเป็น รายการใหม่ เป็นจ านวนเงิ น
5,100.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เป็นเงิน 5,100.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชั้นวางกระเป๋า
นักเรียน จานวน 9 ช่อง ขนาด w127× D29×H87 เซนติเมตร จานวน 3 ชั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตาบลแม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ เทศบาลมีความ
จาเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่ เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคย
จัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่กาหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 5,100.- บาท
โอนลด แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จานวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 85,250.- บาท โดยลดครั้งนี้ จานวน 5,100.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ
80,150.- บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 5,100.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ
โต๊ะทางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อก จานวน 2 ตัว
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วย เทศบาลตาบลแม่อาย มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่อาย (บ้านเด่น) ซึ่งเปิดทาการ
เรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คม สติปัญญา โดยยัง ขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน 7,800.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เป็นเงิน 7,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทางานเหล็ก
ขนาด 4 ฟุต พร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อก จานวน 2 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
แม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจาเป็นต้องจัดซื้อและซือ้
ในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษา
ไม่กาหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 7,800.- บาท
โอนลด แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ จานวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 80,150.- บาท โดยลดครั้งนี้จานวน 7,800.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มี งบประมาณคงเหลือ
72,350.- บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 7,800.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อ สร้างที่ ท าให้ลักษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้ง จ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมั ติ ให้ โ อนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้ง จ่ ายเป็น รายการใหม่ เป็นจ านวนเงิ น
7,800.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เป็นเงิน 7,800.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะทางานเหล็ก
ขนาด 4 ฟุต พร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อก จานวน 2 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรีย นอนุบาลเทศบาลตาบล
แม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจาเป็นต้องจัดซื้อและซือ้
ในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษา
ไม่กาหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 7,800.- บาท
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โอนลด แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ จานวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 80,150.- บาท โดยลดครั้งนี้จานวน 7,800.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มี งบประมาณคงเหลือ
72,350.- บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 7,800.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 9

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ
เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วย เทศบาลตาบลแม่อาย มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่อาย (บ้านเด่น) ซึ่งเปิดทาการ
เรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับ การพัฒนาทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย โอน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน 3,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เป็นเงิน 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สานักงาน
บุนวม มีพนักพิง มีล้อ มีเท้าแขน ปรับสูงต่าได้ จานวน 2 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
แม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจาเป็นต้องจัดซื้อและ
ซื้อในราคาท้ อ งถิ่น หรือ ราคาที่ เ คยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่ ห น่ว ยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้ง าน
การศึกษาไม่กาหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 3,000.- บาท
โอนลด แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ จานวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 72,350.- บาท โดยลดครั้งนี้จานวน 3,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มี งบประมาณคงเหลือ
69,350.- บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 3,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อ สร้างที่ ท าให้ลักษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้ง จ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน 3,000.บาท รายละเอียดดังนี้
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สานักงาน เป็นเงิน 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้สานักงาน
บุนวม มีพนักพิง มีล้อ มีเท้าแขน ปรับสูงต่าได้ จานวน 2 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบล
แม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจาเป็นต้องจัดซื้อและ
ซื้อในราคาท้ อ งถิ่น หรือ ราคาที่ เ คยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่ ห น่ว ยงานอื่นเคยจั ดซื้อ เพื่อใช้ง าน
การศึกษาไม่กาหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 3,000.- บาท
โอนลด แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ จานวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 72,350.- บาท โดยลดครั้งนี้จานวน 3,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มี งบประมาณคงเหลือ
69,350.- บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 3,000.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 10

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
ใช้จ่า ยเงิน สะสมของเทศบาลตาบลแม่ อ าย ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนิน การก่ อสร้า ง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ทาให้
ประชาชนประสบปัญหาความลาบากในการคมนาคมและยานพาหนะชารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาและบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไ ม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กาหนด งบประมาณ 480,000 บาท ตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้มีจานวน
37,130,682.75 บาท ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ใช้จ่ายในครั้งนี้ จานวน 480,000.- บาท
คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจานวนเงิน 36,650,682.75 บาท
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็ บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2548 หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
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(1.1) ให้กระทาการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่ง เกี่ ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสัง คม หรือกิ จการที่ เ ป็นการเพิ่ม พูนรายได้ขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่อบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กาหนด
(1.2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้ การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่ อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กาหนด งบประมาณ 480,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 7 เสียง ไม่เ ห็นด้วยจ านวน - เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 11

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างกาแพงกัน
ดิน ค.ส.ล. รางระบายน้า ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย
28/1 หมู่ที่ 3 ตาบลแม่อาย
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการ
โครงการ ก่อสร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล. รางระบายน้า ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย
28/1 หมู่ที่ 3 ตาบลแม่อายต่อสภาเทศบาลตาบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคมถนนเทศบาลซอย 28/1 หมู่ ที่ 3 ตาบลแม่ อาย ว่ าถนนสายดัง กล่าวมี ก ารทรุดตั ว
ดินพังทลาย น้ากัดเซาะริมตลิ่ง ทาให้ถนนชารุดเสียหายและแคบลงทาให้ประชาชนประสบปัญหาความลาบาก
ในการคมนาคม ดังนั้นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
ตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล. รางระบายน้า
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ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 28/1 หมู่ที่ 3 ตาบลแม่อาย ก่อสร้างกาแพงกัน
ดิน ค.ส.ล. ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 54 เมตร หนา 0.20 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 27 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตรและก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ขนาดหนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 106 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ
336,900.-บาท ตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้มีจานวน 36,650,682.75
บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จานวน 336,900.-บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจานวนเงิน 36,313,782.75
บาท
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้
(1.1) ให้กระทาการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่ง เกี่ ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสัง คม หรือกิ จการที่เ ป็นการเพิ่ม พูนรายได้ขององค์ก รปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพื่ อบาบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กาหนด
(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ ให้ใช้จ่ ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่ อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล. รางระบายน้า ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 28/1 หมู่ที่ 3 ตาบลแม่อาย ก่อสร้างกาแพงกันดิน ค.ส.ล. ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 54
เมตร หนา 0.20 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 27 เมตรลึกเฉลี่ย 0.300.80 เมตรและก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ขนาดหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 106 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 336,900.-บาท ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง
ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 12

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ ที่ 5 ตาบลแม่ อาย ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่ อาย โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคมถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ
ทาให้ประชาชนประสบปัญหาความลาบากในการคมนาคมและยานพาหนะชารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
การแก้ไขปัญหาและบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูง สุด
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 480,000 บาท ตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรัก ษาเงินและการตรวจเงินขององค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย
ที่สามารถใช้จ่ายได้มีจานวน 36,313,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จานวน 480,000.-บาท คงเหลือเงิน
สะสมที่ใช้ได้เป็นจานวนเงิน 35,833,782.75.บาท
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรั กษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
(1.1) ให้กระทาการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิ จ การที่ เ ป็นการเพิ่ ม พู นรายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือกิ จ การที่ จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กาหนด
(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
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2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่ อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อ ดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 480,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 13

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 35/3 (โป่งช้างคต) หมู่ที่ 6 ตาบลแม่อาย

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 (โป่งช้างคต) หมู่ที่ 6 ตาบลแม่ อาย ต่อสภาเทศบาลตาบล
แม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 35/3 (โป่งช้างคต) หมู่ที่ 6 ตาบลแม่อาย สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม
เป็นบ่อ ทาให้ประชาชนประสบปัญหาความลาบากในการคมนาคมและยานพาหนะชารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้
สามารถการแก้ ไขปัญ หาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมี ป ระสิทธิภาพและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 (โป่งช้างคต) หมู่ที่ 6
ตาบลแม่อาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 495,000 บาท ตามข้อ 89 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของ
เทศบาลต าบลแม่ อ ายที่ ส ามารถใช้ จ่ า ยได้ มี จ านวน 35,833,782.75 บาท ใช้ จ่ า ยในครั้ ง นี้ จ านวน
495,000.-บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจานวนเงิน 35,338,782.75 บาท
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้
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(1.1) ให้กระทาการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิ จ การที่ เ ป็นการเพิ่ ม พู นรายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือกิ จ การที่ จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กาหนด
(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(1.3) เมื่ อได้รับอนุมั ติให้ใช้จ่ ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่ อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 (โป่งช้างคต) หมู่ที่ 6 ตาบลแม่อาย ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 495,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 14 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้า
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 54 หมู่ที่ 8 ตาบลแม่อาย
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัย สุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 54 หมู่ที่ 8 ตาบลแม่อาย ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่อาย โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 54 หมู่ที่ 8 ตาบลแม่อาย มีสภาพน้าท่วมขังในช่วงฤดู
ฝน ก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมขังและเส้นทางนี้ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมภายในหมู่ บ้าน ทาให้ประชาชน
ประสบปัญหาความลาบากในการคมนาคม ดังนั้นเพื่อให้สามารถการแก้ไขปัญหาและบาบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้ นที่ ได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมั ติส ภาเทศบาลตาบลแม่ อาย
ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 54 หมู่ที่ 8 ตาบลแม่อาย ขนาด 0.25 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย
0.30-0.80 เมตร พร้อมตัดถนน ค.ส.ล.ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ
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120,000 บาทตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2
พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้มีจานวน 35,338,782.75 บาท
ใช้จ่ายในครั้งนี้จานวน 120,000.-บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจานวนเงิน 35,218,782.75 บาท
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่ น
ดังต่อไปนี้
(1.1) ให้กระทาการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิ จ การที่ เ ป็นการเพิ่ ม พู นรายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือกิ จ การที่ จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กาหนด
(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(1.3) เมื่ อได้รับอนุมั ติให้ใช้จ่ ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่ อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 54 หมู่ที่ 8 ตาบลแม่อาย ขนาด
0.25 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมตัดถนน ค.ส.ล.ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 120,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 15

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตาบลแม่อาย

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตาบลแม่อาย ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่อาย โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
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หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตาบลแม่อาย สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ
ทาให้ประชาชนประสบปัญหาความลาบากในการคมนาคมและยานพาหนะชารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
การแก้ไขปัญหาและบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อ ดาเนินการ ก่อสร้า งถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตาบลแม่อาย ขนาดกว้ า ง
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตรตามแบบแปลน
เทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 480,000.- บาท ตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้
มีจานวน 35,218,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จ านวน 480,000.-บาท คงเหลือเงินสะสมที่ ใช้ได้เป็น
จานวนเงิน 34,738,782.75 บาท
1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้
(1.1) ให้กระทาการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิ จ การที่ เ ป็นการเพิ่ ม พู นรายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือกิ จ การที่ จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กาหนด
(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(1.3) เมื่ อได้รับอนุมั ติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมั ติให้ ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีง บประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อดาเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ตาบลแม่อาย ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กาหนด งบประมาณ 480,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 7 เสียง ไม่ เ ห็นด้วยจานวน - เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 16

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตาบลมะลิกา
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรณ
ุ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตาบลมะลิกา ต่อสภา
เทศบาลตาบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตาบลมะลิกา สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม
เป็นบ่อ ทาให้ประชาชนประสบปัญหาความลาบากในการคมนาคมและยานพาหนะชารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้
สามารถการแก้ ไขปัญ หาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมี ป ระสิทธิภาพและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43
หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 2 ตาบลมะลิกา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 7 ท่อน
พร้อมหูช้าง 2 ข้าง ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 1,540,000 บาท ตามข้อ 89 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของ
เทศบาลต าบลแม่ อ ายที่ ส ามารถใช้ จ่ า ยได้ มี จ านวน 34,738,782.75 บาท ใช้ จ่ า ยในครั้ ง นี้ จ านวน
1,540,000.- บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจานวนเงิน 33,198,782.75 บาท
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้
(1.1) ให้กระทาการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิ จ การที่ เ ป็นการเพิ่ ม พู นรายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือกิ จ การที่ จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กาหนด
(1.2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(1.3) เมื่ อได้รับอนุมั ติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
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2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนั บสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่ อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อดาเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 2
ตาบลมะลิกา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตาราง
เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 7 ท่อน พร้อมหูช้าง 2 ข้าง ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 1,540,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน
- เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 17 เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เพื่ อดาเนินการก่อสร้า งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 55 หมู่ที่ 5 ตาบลมะลิกา
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 55 หมู่ที่
5 ตาบลมะลิกา ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 55 หมู่ที่ 5 ตาบลมะลิกา สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ทาให้
ประชาชนประสบปัญหาความลาบากในการคมนาคมและยานพาหนะชารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถการ
แก้ไขปัญหา และบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อดาเนินการ ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 55 หมู่ที่ 5 ตาบลมะลิกา ก่อสร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 170 ตารางเมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตรและก่อสร้างวางท่อระบายน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 5 ท่อน
ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนดงบประมาณ 160,000.- บาท ตามข้ อ 89 แห่ ง ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของ
เทศบาลต าบลแม่ อ ายที่ ส ามารถใช้จ่ ายได้ มี จ านวน 33,198,782.75 บาท ใช้จ่ ายในครั้ ง นี้ จ านวน
160,000.- บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจานวนเงิน 33,038,782.75 บาท
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1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้
(1.1) ให้กระทาการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิ จ การที่ เ ป็นการเพิ่ ม พู นรายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือกิ จ การที่ จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กาหนด
(1.2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่ อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อดาเนินการ ก่ อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 55 หมู่ที่ 5 ตาบลมะลิกา ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 170 ตารางเมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 64 ตารางเมตรและก่อสร้างวางท่อระบายน้าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จานวน 5 ท่อน ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกาหนดงบประมาณ 160,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน
- เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 18

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 39/3 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่อาย
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/3 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่ อาย ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่อาย โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
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หลักการและเหตุผล
เนือ่ งจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคมถนนเทศบาลซอย 39/3 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่ อาย สภาพถนนดิน มี สภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ
ทาให้ประชาชนประสบปัญหาความลาบากในการคมนาคมและยานพาหนะชารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
การแก้ไขปัญหาและบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อดาเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/3 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่อาย ขนาดกว้าง
5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 600,000 บาท ตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้
มีจานวน 33,038,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จานวน 600,000.-บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็น
จานวนเงิน 32,438,782.75 บาท
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้
(1.1) ให้กระทาการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิ จ การที่ เ ป็นการเพิ่ ม พู นรายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือกิ จ การที่ จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กาหนด
(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการ
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เพื่อดาเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/3 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่อาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด
งบประมาณ 600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียง
จานวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 19

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 39/12 หมู่ที่ 9 ตาบลมะลิกา
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/12 หมู่ที่ 9 ตาบลมะลิกา ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่อาย โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 39/12 หมู่ที่ 9 ตาบลมะลิกา สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ
ทาให้ประชาชนประสบปัญหาความลาบากในการคมนาคมและยานพาหนะชารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
การแก้ไขปัญหาและบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อดาเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/12 หมู่ที่ 9 ตาบลมะลิกา ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 338 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,352 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 920,000 บาทตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้
มีจานวน 32,438,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จานวน 920,000 บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็น
จานวนเงิน 31,518,782.75 บาท
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้
(1.1) ให้กระทาการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิ จ การที่ เ ป็นการเพิ่ ม พู นรายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือกิ จ การที่ จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กาหนด
(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุ นส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
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2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่ อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 เพื่อดาเนินการ ก่อ สร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/12 หมู่ที่ 9 ตาบลมะลิก า ขนาดกว้าง
4.00 เมตร ยาว 338 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,352 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 920,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 20

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 63 หมู่ที่ 6 ตาบลมะลิกา
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อดาเนินการ
ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 63 หมู่ที่ 6 ตาบลมะลิกา ต่อสภาเทศบาลตาบลแม่อาย โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 63 หมู่ที่ 6 ตาบลมะลิกา สภาพถนนคอนกรีต มีผิวจราจรขุรขระ ชารุด
เสียหายเป็นจานวนมาก ทาให้ประชาชนประสบปัญ หาความลาบากในการคมนาคมและยานพาหนะชารุด
เสียหายและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการโครงการหรือ
กิจ กรรมที่ มี ส่วนผสมของยางพารา ดัง นั้นเพื่อให้ส ามารถการแก้ ไขปัญ หาและบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้ นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติส ภาเทศบาลตาบลแม่อายใช้
จ่า ยเงิ น สะสมของเทศบาลตาบลแม่ อ าย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่ อ ดาเนิ น การก่ อ สร้ า ง
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลซอย 63 หมู่ที่ 6 ตาบลมะลิกา ขนาดกว้าง 4.00
เมตร ยาว 540 เมตร หรือ พื้นที่ไ ม่ น้อ ยกว่า 2,160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด
งบประมาณ 1,144,800 บาทตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้มีจานวน
31,518,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จานวน 1,144,800 บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจานวนเงิน
30,373,982.75 บาท
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1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้
(1.1) ให้กระทาการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิ จ การที่ เ ป็นการเพิ่ ม พู นรายได้ขององค์ก รปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือกิ จ การที่ จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กาหนด
(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว
(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม
2560เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ
นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองธานสภาเทศบาลฯ การใช้วัสดุการสร้างถนนโดยใช้ ยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีความคงทนหรือไม่อย่างไร เพราะซอย 63 หมู่ที่ 6 ตาบลมะลิกา มีรถบรรทุกสัญจร
อยู่เป็นประจา ขอได้โปรดให้ทุกท่านพิจารณาด้วย
มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตาบลแม่อาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เพื่อดาเนินการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลซอย 63 หมู่ที่ 6 ตาบลมะลิกา
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 540 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
กาหนด งบประมาณ 1,144,800 บาท ด้วยคะแนนเสียงจานวน 1 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน 6 เสียง
งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 21

เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ ก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลงค าชี้ แ จงงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4
หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย

นายเจริญ หงษ์ประสิท ธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตาบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
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หลักการและเหตุผล
เนื่องจากข้อความที่ปรากฏในรายละเอียดคาชี้แจงงบประมาณ มีการบรรจุผิดจึงจาเป็นต้อง
แก้ไขให้ถูกต้องตามปริมาณงานที่ได้ประมาณการไว้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย แก้ไขเปลี่ยนแปลง
คาชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1.จากเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1
ตาบลแม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 192,000.-บาท คาชี้แจงหน้า 173
1.แก้ไขเป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1
ตาบลแม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 192,000.-บาท
จึง ขออนุมั ติส ภาเทศบาลตาบลแม่ อาย แก้ ไ ขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังกล่าวตามความนัยข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 ก าหนดไว้ดัง นี้ “การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้า งให้เป็นอานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
1.จากเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1
ตาบลแม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 192,000.-บาท คาชี้แจงหน้า 173
1.แก้ไขเป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่า ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1
ตาบลแม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 192,000.-บาท
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 22

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อ
ตั้งจ่า ยเป็นรายการใหม่) โครงการก่อสร้า งปรับปรุงผิวจราจรโดยวัส ดุคัดสรร
พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6,7 ตาบลแม่อาย
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
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นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
กองช่าง เทศบาลตาบลแม่อาย ได้ทาการสารวจโครงการในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ว่า มี ก ารระบุ ชื่ อซอยผิ ด ประกอบกั บ ในระบบบัน ทึ ก บั ญ ชี E-Laas
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการได้โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะคาชี้แจง งบประมาณเท่านั้น
ดัง นั้ น จึ ง ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณ (เพื่ อ ตั้ง จ่ า ยเป็ นรายการใหม่ ) รายจ่า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6,7 ตาบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 112,500 บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุ ภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 6,7 ตาบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 112,500 บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6,7 ตาบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 112,500 บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับ ปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 6,7 ตาบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 112,500 บาท
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 2 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 23

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อ
ตั้งจ่า ยเป็นรายการใหม่) โครงการก่อสร้า งปรับปรุงผิวจราจรโดยวัส ดุคัดสรร
พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/3B หมู่ที่ 6,7 ตาบล
แม่อาย

นายเจริญ หงษ์ประสิ ทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
กองช่าง เทศบาลตาบลแม่อาย ได้ทาการสารวจโครงการในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ว่ า มี ก ารระบุ ชื่ อซอยผิ ด ประกอบกั บ ในระบบบัน ทึ ก บั ญ ชี E-Laas
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการได้โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะคาชี้แจง งบประมาณเท่านั้น
ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิ นและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/3B หมู่ที่ 6,7 ตาบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 112,500.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/2 หมู่ที่ 6,7 ตาบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 112,500.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/3B หมู่ที่ 6,7 ตาบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 112,500.-บาท
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1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/2 หมู่ที่ 6,7 ตาบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ 112,500.-บาท
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 24

เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
(เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนเทศบาลซอย 4/2
(ทางไปดอยจะนะ) หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคมถนนเทศบาลซอย 4/2 (ทางไปดอยจะนะ) หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อายได้เชื่อมต่อกับเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยลาง เป็นเส้นทางที่ มีผู้ใช้สัญจรไปมาและเกิ ดอุบัติเ หตุบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อให้
สามารถการแก้ ไขปัญ หาและบ าบัด ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างมี ป ระสิทธิภาพและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามรายการดังนี้
1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนเทศบาลซอย 4/2 (ทางไปดอยจะนะ)
หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย สูงเฉลี่ย 0.80-1.00 เมตร ยาว 46 เมตรพร้อมติดตั้ง ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด
งบประมาณ 46,000 บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ง ก่ อสร้ า ง
ประเภทค่าบารุงรัก ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง รักษาและปรับปรุงที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้างงบประมาณตั้งไว้จานวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,600,00.- บาท
ขอโอนลดครั้งนี้จานวน 46,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้ง นี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,554,000.- บาท
คาชี้แจงหน้า 182
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
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นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้อนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้
1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนเทศบาลซอย 4/2 (ทางไปดอยจะนะ)
หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย สูงเฉลี่ย 0.80-1.00 เมตร ยาว 46 เมตรพร้อมติดตั้ง ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด
งบประมาณ 46,000 บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุ น หมวดค่ า ที่ ดิ น และสิ่ง ก่ อสร้ า ง
ประเภทค่าบารุงรัก ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง รักษาและปรับปรุงที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้างงบประมาณตั้งไว้จานวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,600,00.- บาท
ขอโอนลดครั้งนี้จานวน 46,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้ง นี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,554,000.- บาท
คาชี้แจงหน้า 182
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 2 เสียง
ระเบียบวาระที่ 25

เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
(เพื่อตั้งจ่า ยเป็นรายการใหม่) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 50/2 หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคมถนนเทศบาลซอย 50/2 หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย เกิดน้าท่วมขังเป็นประจาทุกปีในช่วงฤดูฝนซึ่ง
บริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้าทีมอี ยู่ไม่เพียงพอทีจ่ ะรองรับปริมาณน้าฝนจานวนมาก ทาให้ประสบปัญหาน้า
ท่วมขังส่งผลกระทบให้การสัญจรไปมายากลาบากและเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้เส้นทาง ดังนั้นเพื่อให้สามารถการ
แก้ไขปัญหาและบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 50/2 หมู่ที่
5 ตาบลแม่อาย ขุดรื้อถอนถนน ค.ส.ล. ขนาด 16 ตร.ม. และทุบรื้อท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จานวน 5 ท่อน พร้อมก่อสร้างหูช้าง ค.ส.ล. ทั้ง 2 ข้าง
เทคอนกรีตหลังท่อระบายน้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ
36,200.- บาท
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1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บารุง รักษาและปรับ ปรุง ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง รักษาและปรับ ปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้จานวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,554,000.-บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้จานวน 36,200.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,517,800.-บาท คาชี้แจงหน้า 182
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ (ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม 7 คน)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้อนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 50/2 หมู่ที่
5 ตาบลแม่อาย ขุดรื้อถอนถนน ค.ส.ล. ขนาด 16 ตร.ม. และทุบรื้อท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จานวน 5 ท่อน พร้อมก่อสร้างหูช้าง ค.ส.ล. ทั้ง 2 ข้าง
เทคอนกรีตหลังท่อระบายน้า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด งบประมาณ
36,200.- บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บารุง รักษาและปรับ ปรุง ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง รักษาและปรับ ปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้จานวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,554,000.-บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้จานวน 36,200.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,517,800.-บาท คาชี้แจงหน้า 182
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 26

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อมหูช้าง
ค.ส.ล. 2 ข้าง ถนนเทศบาลซอย 29/1 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่อาย
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
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เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 29/1 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่อาย เกิดน้าท่วมขังเป็นประจาทุกปีในช่วงฤดูฝน
ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้าทีมีอยู่ไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้าฝนจานวนมาก ทาให้ประสบปัญหา
น้าท่วมขังส่งผลกระทบให้การสัญจรไปมายากลาบากและเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้เส้นทาง ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
การแก้ไขปัญหาและบาบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุ น หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่ อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อมหูช้าง ค.ส.ล. 2 ข้าง
ถนนเทศบาลซอย 29/1 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่อาย ท่อระบายน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จานวน 5
ท่อน พร้อมหูช้าง ค.ส.ล 2 ข้าง พร้อมเทคอนกรีต ค.ส.ล. 12 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด
งบประมาณ 30,000 บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บ ารุ งรั กษาและปรั บ ปรุ ง ที่ ดินและสิ่ง ก่อสร้ า ง เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ งรั ก ษาและปรั บ ปรุ งที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ า ง
งบประมาณตั้งไว้จานวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,517,800.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
จานวน 30,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,487,800.- บาท คาชี้แจงหน้า 182
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ (ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม 7 คน)
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุ น หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ ดินและสิ่งก่ อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้า ค.ส.ล. พร้อมหูช้าง ค.ส.ล. 2 ข้าง
ถนนเทศบาลซอย 29/1 หมู่ที่ 7 ตาบลแม่อาย ท่อระบายน้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จานวน 5
ท่อน พร้อมหูช้าง ค.ส.ล 2 ข้าง พร้อมเทคอนกรีต ค.ส.ล. 12 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯกาหนด
งบประมาณ 30,000 บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง ประเภทค่า
บ ารุ งรั กษาและปรั บ ปรุ ง ที่ ดินและสิ่ง ก่อสร้ า ง เพื่อจ่ า ยเป็ น ค่ า บ ารุ งรั ก ษาและปรั บ ปรุ งที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ า ง
งบประมาณตั้งไว้จานวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,517,800.- บาท ขอโอนลดครั้งนี้
จานวน 30,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,487,800.- บาท คาชี้แจงหน้า 182
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
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ระเบียบวาระที่ 27

เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ โ อนงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
(เพื่อตั้งจ่า ยเป็นรายการใหม่) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตาบลมะลิกา
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ว่าสะพาน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ตาบลมะลิกา มีประชาชนใช้สัญจรผ่านไป
มาจานวนมากและมั กจะเกิดอุบัติเ หตุเป็นบ่อยครั้ง ดัง นั้นเพื่อให้ส ามารถการแก้ ไขปัญ หา และบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ
(เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5
ตาบลมะลิกาก่อสร้างราวกันตกสูง 0.60-0.80 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมเสาหลักม้าลาย 16 ต้น ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ กาหนด งบประมาณ 42,300 บาท
1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บารุง รักษาและปรับ ปรุง ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง รักษาและปรับ ปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้จานวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,487,800.-บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้จานวน 42,300.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,445,500.-บาท คาชี้แจงหน้า 182
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ ดินและสิ่ง ก่ อ สร้างที่ท าให้ลัก ษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้ง จ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้อนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้
1. โอนเพิ่ม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5
ตาบลมะลิกาก่อสร้างราวกันตกสูง 0.60-0.80 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมเสาหลักม้าลาย 16 ต้น ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ กาหนด งบประมาณ 42,300 บาท
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1. โอนลด
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า
บารุง รักษาและปรับ ปรุง ที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุง รักษาและปรับ ปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้จานวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,487,800.-บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้จานวน 42,300.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,445,500.-บาท คาชี้แจงหน้า 182
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 28

เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลตาบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วยเทศบาลตาบลแม่อาย ได้รับการคาร้องขอจากประชาชนในหมู่ที่ 7 ตาบลแม่อาย หมู่ ที่
2,3 และหมู่ที่ 9 ตาบลมะลิกา ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากการไหลของ
น้าฝางที่มีปริมาณมากและมีความรุนแรงส่งผลให้น้าเปลี่ยนทิศทางจนกัดเซาะตลิ่งริมน้าและพื้นผิวถนนของ
เทศบาลถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 ตาบลมะลิกาเชื่อมหมู่ที่ 2 ตาบลมะลิกา ฯลฯ ส่งผลให้สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์เสียหายรวมทั้งทาให้ประชาชน ไม่สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ตามที่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง ซึ่งงบประมาณรายจ่ายที่ได้บัญญัติไว้นั้ น
ไม่เพียงพอกับการดาเนินงาน มีความจาเป็นจึงต้องขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย พิจารณาอนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามรายการดังนี้
โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ วัสดุ
ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดินลูกรังหินคลุก ยางมะตอย ปูนซีเมนต์ ทราย หิน เหล็ก ไม้ กระเบื้อง สว่านไฟฟ้า
ตลับเมตรไขควง ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้จานวน 202,000.- บาท คาชี้แจงหน้าที่ 167 มีงบประมาณคงเหลือครั้ง
นี้จานวน 6,947.- บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้จานวน 1,000,๐๐๐.- บาท เมื่อโอนเพิ่มครั้ งนี้มีงบประมาณ
คงเหลือ 1,006,947.-บาท
โอนลด แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานไฟฟ้า ถนน งบลงทุน หมวดค่ า ที่ดินและสิ่งก่อสร้ า ง
ประเภทค่ า บ ารุ งรั กษาและปรั บ ปรุ งที่ ดินและสิ่ งก่อสร้ า ง เพื่อจ่ า ยเป็ นค่ า บ ารุ งรั กษาและปรั บ ปรุ งที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้างงบประมาณตั้งไว้จานวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,445,500.-บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้จานวน 1,000,000.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 445,500.-บาท คาชี้แจง
หน้า 182
ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 ตามความนัย ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งกาหนดไว้ ดังนี้ “ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทาให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรื อโอนไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น”
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นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัตใิ ห้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามรายการดังนี้
โอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดินลูกรังหินคลุก ยางมะตอย ปูนซีเ มนต์ ทราย หิน เหล็ก ไม้ กระเบื้อง
สว่านไฟฟ้ า ตลับ เมตรไขควง ฯลฯ งบประมาณตั้ง ไว้จ านวน 202,000.- บาท คาชี้ แจงหน้าที่ 167 มี
งบประมาณคงเหลือครั้งนี้จานวน 6,947.- บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้จานวน 1,000,๐๐๐.- บาท เมื่อโอน
เพิ่มครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,006,947.-บาท
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประเภทค่าบารุงรัก ษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบารุง รักษาและปรับปรุงที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้างงบประมาณตั้งไว้จานวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,445,500.-บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้จานวน 1,000,000.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 445,500.-บาท คา
ชี้แจงหน้า 182
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 29

เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
ตามที่ เทศบาลตาบลแม่ อาย ได้อนุมัติให้แก้ ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ครั้ง ที่
1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้อนุมัติให้ตั้งงบประมาณอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบล
แม่นาวาง ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอาเภอแม่อาย งบประมาณ 50,000 บาท และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ
ได้บัญ ญัติให้การจ่ายเงินอุดหนุนนั้น เทศบาลจะกระทาได้เ มื่อได้รับ ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบล
แม่อาย และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้น เทศบาลตาบลแม่อาย จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
ตาบลแม่อาย ให้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามรายการดังกล่าวข้างต้นและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตาบลแม่อาย แล้วและจะได้รายงานขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามลาดับ
พระราชบัญ ญัติเ ทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 (8) ได้บัญ ญั ติดัง นี้ “เทศบาลอาจมี
รายจ่ายดังต่อไปนี้ (8) เงินอุดหนุน” และมาตรา 67 ทวิ ได้บัญญัติดังนี้ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และ
การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทาได้เมื่ อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ า ยเงินอุดหนุ นส่ ว นราชการอุดหนุ นองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลแม่ นาวาง ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอาเภอแม่อาย

35

งบประมาณ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน
1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 30

เรื่อง ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่เทศบาลตาบลแม่อาย ได้อนุมั ติให้โอนงบประมาณครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2561 โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนเอกชน เงินอุดหนุนสาหรับการดาเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดาริด้านสาธารณสุขประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนให้ชุม ชน/หมู่บ้าน แห่ง ละ
20,000 บาท ในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย จานวน 19 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้ อ งถิ่น ได้จัดสรรให้ เ ทศบาลตาบลแม่ อาย ตามหนัง สือจัง หวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม
0023.3/ว 45330 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสาหรับการ
ดาเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุขประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุน
ให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ ได้
กาหนดให้ก ารใช้จ่ายเงินอุดหนุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่ อได้รับ ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตาบลแม่อาย เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้านดาเนินการโครงการพระราชดาริด้านสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามรายการดังนี้
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนชัยใต้ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนชัยเหนือ หมู่ที่ 3 ตาบลแม่อาย งบประมาณ
ตัง้ ไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ที่ 4 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
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5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ ้าน บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย งบประมาณตัง้
ไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งหน้อย หมู่ที่ 6 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งหลวง หมู่ที่ 7 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งเหนือ หมู่ที่ 8 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
9. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ ้าน บ้านแม่แหลง หมู่ที่ 10 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one ฯลฯ
10. เงิ นอุ ดหนุ นคณะกรรมการหมู่ บ้ าน บ้ า นแม่ แหลงหลวง หมู่ ที่ 11 ต าบลแม่ อ าย
งบประมาณตั้งไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
11. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าบงเหนือ หมู่ที่ 2 ตาบลมะลิกา งบประมาณ
ตั้งไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
12. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 ตาบลมะลิกา งบประมาณตั้ง
ไว้ จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
13 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่าเหียว หมู่ที่ 4 ตาบลมะลิกา งบประมาณ
ตั้งไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
14 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันผักหละ หมู่ที่ 5 ตาบลมะลิกา งบประมาณตั้ง
ไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
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ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
15. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 ตาบลมะลิกา งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
16. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ ้าน บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 7 ตาบลมะลิกา งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
17. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเอก หมู่ที่ 8 ตาบลมะลิกา งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
18. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 9 ตาบลมะลิกา งบประมาณตั้ง
ไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
19. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 10 ตาบลมะลิกา งบประมาณ
ตั้งไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
พระราชบัญญัติ พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (8)ได้
บัญญัติดังนี้เทศบาลอาจมีรายจ่ายได้ดังต่อไปนี้ (8)เงินอุดหนุน และมาตรา 67ทวิ ได้บัญญัติดังนี้ การจ่ายเงิน
ตามมาตรา67(8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระทาได้เมื่อได้รับการเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านดาเนินการโครงการพระราชดาริ ด้าน
สาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้
1. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนชัยใต้ หมู่ที่ 2 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
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3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนชัยเหนือ หมู่ที่ 3 ตาบลแม่อาย งบประมาณ
ตั้งไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ที่ 4 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ ้าน บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่ 5 ตาบลแม่อาย งบประมาณตัง้
ไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งหน้อย หมู่ที่ 6 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งหลวง หมู่ที่ 7 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งเหนือ หมู่ที่ 8 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To be number one ฯลฯ
9. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ ้าน บ้านแม่แหลง หมู่ที่ 10 ตาบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one ฯลฯ
10. เงิ นอุ ดหนุ นคณะกรรมการหมู่ บ้ าน บ้ า นแม่ แหลงหลวง หมู่ ที่ 11 ต าบลแม่ อ าย
งบประมาณตั้งไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
11. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าบงเหนือ หมู่ที่ 2 ตาบลมะลิกา งบประมาณ
ตั้งไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
12. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 ตาบลมะลิกา งบประมาณตั้ง
ไว้ จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
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ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
13 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่าเหียว หมู่ที่ 4 ตาบลมะลิกา งบประมาณ
ตั้งไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
14 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันผักหละ หมู่ที่ 5 ตาบลมะลิกา งบประมาณตั้ง
ไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
15. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 ตาบลมะลิกา งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
16. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่ ้าน บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 7 ตาบลมะลิกา งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
17. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเอก หมู่ที่ 8 ตาบลมะลิกา งบประมาณตั้งไว้
จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
18. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 9 ตาบลมะลิกา งบประมาณตั้ง
ไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก , โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
19. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 10 ตาบลมะลิกา งบประมาณ
ตั้งไว้จานวน 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดาเนินการ โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one ฯลฯ
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
ระเบียบวาระที่ 31

เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ
ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 20 ช่อง จานวน 2 ชั้น
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ
ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตาบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
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ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้ง จ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้
หลักการและเหตุผล
ด้วย เทศบาลตาบลแม่อาย มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่อาย (บ้านเด่น) ซึ่ง เปิดทาการ
เรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย โอน
งบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจานวนเงิน 5,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
แผนงานการศึกษา งานศึก ษาไม่ก าหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สานักงาน เป็นเงิน 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 20 ช่อง จานวน 2 ชั้น
เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใช้มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจาเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือ
ราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 5,000.- บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ จานวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ งบประมาณคงเหลือ
69,350.- บาท โดยลดครั้งนี้จานวน 5,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 64,350.บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 5,000.- บาท
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่อ สร้างที่ ท าให้ลักษณะ ปริม าณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้ง จ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติสภาเทศบาลตาบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่าย เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เป็นจานวนเงิน 5,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สานักงาน เป็นเงิน 5,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 20 ช่อง จานวน 2 ชั้น เพื่อใช้
ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลแม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กาหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
เทศบาลมีความจาเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงาน
อื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งานการศึกษาไม่กาหนดระดับ รวมโอนเพิ่ม เป็นเงิน 5,000.- บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กาหนดระดับ งบดาเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ ายเพื่อให้ไ ด้ซึ่งบริการ จานวน 228,300.- บาท รายจ่ ายเพื่อให้ไ ด้ซึ่ งบริการ งบประมาณคงเหลือ
69,350.- บาท โดยลดครั้งนี้จานวน 5,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 64,350.- บาท
รวมโอนลด เป็นเงิน 5,000.- บาท
ด้วยคะแนนเสียงจานวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจานวน - เสียง งดออกเสียงจานวน 1 เสียง
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เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรือ่ งเสนอที่ประชุมอีก ขอเชิญ
เสนอได้
นายณรงค์ ปัญญากุล สมาชิกสภาเทศบาลฯ วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไว้หรือไม่ เพราะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีสายดับเพลิงที่ชารุด ทาให้
เสียเวลาในการปฏิบัติงาน ขอฝากทางฝ่ายบริหารแจ้งให้ทางงานป้องกันฯ ได้ตรวจสอบและดาเนินการด้วย
นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ ได้มีการจัดทาประชาคมหมู่บ้าน ตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยในเขตเทศบาลตาบลแม่อาย ได้มีคณะกรรมการไปดาเนินการประชาคมในพื้นที่
จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชาคมด้วย รายละเอียดการดาเนินงานจะแจ้งในไลน์กลุ่มอีก
ครั้งหนึ่ง
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้
เห็นชอบญัตติในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลในครัง้ นี้ ฝ่ายบริหารจะได้นาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนของเราต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก หรือไม่
ถ้าไม่มีสาหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา

12.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นายชุมพร แสงเป๊ก)
เลขานุการสภาเทศบาลตาบลแม่อาย
คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจ าสภาเทศบาลตาบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยแรก ในวันที่ 2 มีนาคม 2561
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)
(นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์)
ประธานกรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)
(นายประพันธ์ การินทร์บุตร์)
กรรมการ ฯ
(ลงชื่อ)

(นายอินปั๋น มะโนน้อม)
กรรมการ ฯ
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สภาเทศบาลตาบลแม่ อาย ได้ มี ม ติรั บ รองรายงานการประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยแรก ในคราวประชุมสภาเทศบาลตาบลแม่อาย....................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)
(นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์)
ประธานสภาเทศบาลตาบลแม่อาย

