
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก 

ในวันที่ 2 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
************************************************** 

 
ผู้มาประชุม  

๑. นายเจรญิ หงษ์ประสิทธ์ิ ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๒. นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๓. นายประพันธ์ การินทร์บุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๔. นายชุมพร แสงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   

  และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   
๕. นายณรงค์ ปัญญากลุ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   
๖. นางนงลกัษณ์ ทานันท ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๗. นายสมบรูณ์ ดวงฤทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๘. นายสัญญา แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายอินปั๋น  มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ลาประชุม 
2. นายพนม   เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. ร.ต.อัศวิน สุขทอง (แทน) ผูบ้ังคับการกองบงัคับการควบคุมทหารพราน

ศูนย์ปฏิบัติการกองทพัภาคที่ 3 
๒. นายสุเมธี สืบสาย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัดเชียงใหม่ 
๓. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
๔. นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
๕. นายอานันต ์ ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
๖. นายยุทธนา  ปัญญาสุภาตระกลู เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลแมอ่าย 
๗. นายสงวน ตุ้ยศรี (แทน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลแม่อาย 
๘. นางอัมรา เสาร์ลเิดช (แทน) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต าบลมะลิกา 
๙. นายวัชระ เสริฐสมใจ รองปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
๑๐. นายกิตติพงษ์ คัชมาตย์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
๑๑. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล รักษาการหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑๒. นางสาววิสุลัดดา ทรายค า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๑๓. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ 
๑๔. นายสมนึก ปันชัย คนงาน 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 
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  นายชุมพร   แสงเป๊ก   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจ านวน 8 ท่าน  
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาล เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยแรก ส าหรับวาระนี้ไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ
ดังนี้ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ขอลาการประชุมในครั้งนี้จ านวน 2 ท่าน คือนายพนม  
เดชะวงศ์  และนายอินปั๋น  มะโนน้อม 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี  
พ.ศ. 2560 สมัยท่ีสี่ เมื่อวันท่ี  27 พฤศจิกายน 2560 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สี่  ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภา ทุกท่านตรวจสอบ
ล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2560 สมัยที่สี่ ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน – เสียง  งดออกเสียงจ านวน 1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3    เรื่อง  การก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  สมัยสามัญ ประจ าปี         
พ.ศ. 2561 และสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 สมัยแรก 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ   ในระเบียบวาระนี้ขอหารือกับที่ประชุม
เพื่อการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 และสมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  ซึ่งตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  รวมทั้งที่แก้ ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552  บัญญัติไว้ว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรก  และ
วันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547 ข้อ 21 วรรคแรกก าหนดไว้ว่า “ให้ประธานสภาท้องถ่ินปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปีว่าจะก าหนดจ านวน  ระยะเวลา  และวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปเมื่อไร  ดังนั้น 
จึงขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561  และก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
สมัยแรก  โดยพิจารณาถึงความจ าเป็น และความส าคัญของแต่ละช่วงสมัยประชุม เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชน  ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอก าหนดสมัยประชุมสภาฯ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขอเสนอให้มีการก าหนดสมัยประชุม
เทศบาลต าบลแม่อาย ดังนี้ 
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๑.  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕61  

สมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤษภาคม 2561  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๒.  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕61    

สมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  1 – 30 สิงหาคม 2561  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๓.  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕61   

สมัยที่สี่  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2561  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๔.  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕62  

สมัยแรก  ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาล   มีท่านใดจะเสนอก าหนดช่วงเวลาอื่น
หรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ ขอเชิญลงมติที่ประชุม 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้ 
๑.  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕61  

สมัยที่สอง  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤษภาคม 2561  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๒.  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕61    

สมัยที่สาม  ระหว่างวันที่  1 – 30 สิงหาคม 2561  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๓.  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕61   

สมัยที่สี่  ระหว่างวันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2561  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
๔.  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕62  

สมัยแรก  ระหว่างวันที่  1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2562  มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่  4    เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีเทศบาลต าบลแม่อาย (พ.ศ. 2561 - 2564)
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี  2 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เพื่อรายงาน
ผลการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อาย สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

  หลักการและเหตุผล 
                    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 24 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีเพื่อเสนอผู้บริหารเทศบาลพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้    โดยให้แจ้งให้สภาท้องถ่ินและ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบ 
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ดังนั้น   เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ            
องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 จึงขอแจ้งให้                
สภาเทศบาลต าบลแม่อายรบัทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาสีป่ีเทศบาลต าบลแม่อาย (พ.ศ. 2561 – 2564)
เพิ่มเติมเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ 

ท่ีประชุม   รับทราบการรายงานผลการประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อาย สี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 

ระเบียบวาระที่  5    เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ส านักงาน 
จ านวน 1 ระบบ  

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เพื่อจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 1 ระบบ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

ด้วยตู้ระบบสาขาโทรศัพท์ของส านักงานเทศบาลต าบลแม่อาย เดิมช ารุด ระบบอุปกรณ์
ภายในไหม้เสียหาย  ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และเนื่องด้วยใช้งานมานานมากแล้ว อุปกรณ์ภายในที่เสียหาย   
ไม่มีจ าหน่าย  และเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเรว็ในการติดต่อราชการต่อไป จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบล
แม่อาย ในการจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 1 ระบบ ตามรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม่) 
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 1 ระบบ 
งบประมาณตั้งไว้ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อในราคาท้องถ่ิน   หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาที่
หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ  เพื่อใช้ในงานราชการเทศบาลต าบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้ 

งานระบบตู้สาขา 6 สายนอก 18 เลขหมายภายใน จ านวน  1  ระบบ 
1. ตู้สาขา Main Unit Bult IN Power supply 6CO + 16SLC + 2 DPT  จ านวน 1 ตู้ 
2. โทรศัพท์แม่ข่ายระบบ Digital Phone 3 line 24 FSK   จ านวน  1  เครื่อง 
3. ระบบส ารองไฟ UPS       จ านวน  1  เครื่อง 
4. ค่าแรงติดตั้งระบบ        จ านวน  1  งาน 

โอนลด 
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 370,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอนจ านวน 370,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้จ านวน 40,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้ว จะมี
งบประมาณคงเหลือ จ านวน 330,000.- บาท ค าช้ีแจงงบประมาณหน้า 129 
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โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 

นายเจรญิ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  เพื่อจัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 1 ระบบ ตามรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม (ตั้งรายการใหม่) 
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์ส านักงาน จ านวน 1 ระบบ 
งบประมาณตั้งไว้ 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ก าหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ 
แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อในราคาท้องถ่ิน   หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาที่
หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ  เพื่อใช้ในงานราชการเทศบาลต าบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้ 

งานระบบตู้สาขา 6 สายนอก 18 เลขหมายภายใน จ านวน  1  ระบบ 
5. ตู้สาขา Main Unit Bult IN Power supply 6CO + 16SLC + 2 DPT  จ านวน 1 ตู้ 
6. โทรศัพท์แม่ข่ายระบบ Digital Phone 3 line 24 FSK   จ านวน  1  เครื่อง 
7. ระบบส ารองไฟ UPS       จ านวน  1  เครื่อง 
8. ค่าแรงติดตั้งระบบ        จ านวน  1  งาน 

โอนลด 
หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทบ ารุงรักษาและซ่อมแซม งบประมาณตั้งไว้ 370,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอนจ านวน 370,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้จ านวน 40,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้ว จะมี
งบประมาณคงเหลือ จ านวน 330,000.- บาท ค าช้ีแจงงบประมาณหน้า 129 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่  6    เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ 
ชั้นวางรองเท้า 30 ช่อง จ านวน 1 ชั้น 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วย เทศบาลต าบลแม่อาย มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย (บ้านเด่น) ซึ่งเปิดท าการ
เรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 5  ขวบ  เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้ง
ร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจ านวนเงิน 3,300.- บาท  รายละเอียดดังนี้ 
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โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน  3,300.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ช้ันวางรองเท้า 
30 ช่อง ขนาด w1500×D300×H900 เซนติเมตร จ านวน 1 ช้ัน เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลแม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์แต่เทศบาลมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถ่ิน หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคย
จัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่ก าหนดระดับ  รวมโอนเพ่ิม เป็นเงิน  3,300.- บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน  228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ  88,550.- บาท โดยลดครั้งนี้จ านวน 3,300.- บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ  
85,250.-  บาท  รวมโอนลด เป็นเงิน  3,300.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”   

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน  3,300.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ช้ันวางรองเท้า 
30 ช่อง ขนาด w1500×D300×H900 เซนติเมตร จ านวน 1 ช้ัน เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลต าบลแม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์แต่เทศบาลมีความจ าเป็น 
ต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถ่ิน หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อ
ใช้งาน การศึกษาไม่ก าหนดระดับ  รวมโอนเพ่ิม เป็นเงิน  3,300.- บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน  228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ  88,550.- บาท โดยลดครั้งนี้จ านวน 3,300.- บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ  
85,250.-  บาท  รวมโอนลด เป็นเงิน  3,300.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่  7    เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ 
ชั้นวางกระเป๋านักเรียน จ านวน 9 ช่อง จ านวน 3 ชั้น 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการและเหตุผล 
  ด้วย เทศบาลต าบลแม่อาย มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย (บ้านเด่น) ซึ่งเปิดท าการ
เรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนา    
ทั้งร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจ านวนเงิน 5,100.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นเงิน 5,100.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ช้ันวางกระเป๋า
นักเรียน จ านวน 9 ช่อง ขนาด w127× D29×H87 เซนติเมตร จ านวน 3 ช้ัน เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถ่ิน  หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาที่หน่วยงานอื่น     
เคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่ก าหนดระดับ  รวมโอนเพ่ิม เป็นเงิน 5,100.- บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 85,250.- บาท โดยลดครั้งนี้ จ านวน  5,100.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 
80,150.- บาท  รวมโอนลด เป็นเงิน 5,100.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”   

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจ านวนเงิน 
5,100.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นเงิน 5,100.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ช้ันวางกระเป๋า
นักเรียน จ านวน 9 ช่อง ขนาด w127× D29×H87 เซนติเมตร จ านวน 3 ช้ัน เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่ เทศบาลมีความ
จ าเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถ่ิน หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคย
จัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษาไม่ก าหนดระดับ  รวมโอนเพ่ิม เป็นเงิน 5,100.- บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ จ านวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 85,250.- บาท โดยลดครั้งนี้ จ านวน  5,100.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 
80,150.- บาท  รวมโอนลด เป็นเงิน 5,100.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   
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ระเบียบวาระที่  8    เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ 
โต๊ะท างานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อก จ านวน 2 ตัว 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วย เทศบาลต าบลแม่อาย มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย (บ้านเด่น) ซึ่งเปิดท าการ
เรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   
โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจ านวนเงิน 7,800.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นเงิน 7,800.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะท างานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต  พร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อก  จ านวน 2 ตัว  เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
แม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจดัซื้อและซือ้
ในราคาท้องถ่ิน หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษา
ไม่ก าหนดระดับ  รวมโอนเพ่ิม เป็นเงิน 7,800.- บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ  จ านวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 80,150.- บาท โดยลดครั้งนี้จ านวน 7,800.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 
72,350.- บาท  รวมโอนลด เป็นเงิน 7,800.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”   

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจ านวนเงิน 
7,800.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบลงทุน 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นเงิน 7,800.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะท างานเหล็ก 
ขนาด 4 ฟุต  พร้อมลิ้นชักและกุญแจล็อก  จ านวน 2 ตัว  เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
แม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจดัซื้อและซือ้
ในราคาท้องถ่ิน หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน การศึกษา
ไม่ก าหนดระดับ  รวมโอนเพ่ิม เป็นเงิน 7,800.- บาท 
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โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ  จ านวน 228,300.- บาท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 80,150.- บาท โดยลดครั้งนี้จ านวน 7,800.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 
72,350.- บาท  รวมโอนลด เป็นเงิน 7,800.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่  9    เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ 
เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วย เทศบาลต าบลแม่อาย มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย (บ้านเด่น) ซึ่งเปิดท าการ
เรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย โอน
งบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจ านวนเงิน 3,000.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นเงิน 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ส านักงาน  
บุนวม มีพนักพิง มีล้อ มีเท้าแขน ปรับสูงต่ าได้ จ านวน 2 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
แม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อและ
ซื้อในราคาท้องถ่ิน หรือราคาที่ เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งาน 
การศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวมโอนเพ่ิม เป็นเงิน 3,000.- บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ  จ านวน 228,300.- บาท  รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 72,350.- บาท โดยลดครั้งนี้จ านวน 3,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 
69,350.- บาท  รวมโอนลด เป็นเงิน 3,000.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”   

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจ านวนเงิน 3,000.- 
บาท รายละเอียดดังนี้ 
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โอนเพ่ิม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นเงิน 3,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เก้าอี้ส านักงาน  
บุนวม มีพนักพิง มีล้อ มีเท้าแขน ปรับสูงต่ าได้ จ านวน 2 ตัว เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล
แม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์  แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อและ
ซื้อในราคาท้องถ่ิน หรือราคาที่ เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจั ดซื้อ เพื่อใช้งาน 
การศึกษาไม่ก าหนดระดับ รวมโอนเพ่ิม เป็นเงิน 3,000.- บาท 

โอนลด  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ  จ านวน 228,300.- บาท  รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ งบประมาณ
คงเหลือ 72,350.- บาท โดยลดครั้งนี้จ านวน 3,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 
69,350.- บาท  รวมโอนลด เป็นเงิน 3,000.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่  10    เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ท่ี  1  ต าบลแม่อาย   

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่  1 ต าบลแม่อาย  โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 1  ต าบลแม่อาย สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ท าให้
ประชาชนประสบปัญหาความล าบากในการคมนาคมและยานพาหนะช ารุดเสียหาย  ดังนั้นเพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61   
เพื่อด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่อาย ขนาดกว้าง  4.00 เมตร  
ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก าหนด งบประมาณ 480,000  บาท  ตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  โดยเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้มีจ านวน 
37,130,682.75 บาท ข้อมูล ณ วันที่  20 กุมภาพันธ์ 2561  ใช้จ่ายในครั้งนี้จ านวน 480,000.- บาท  
คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจ านวนเงิน 36,650,682.75 บาท 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ.   
2548  หมวด ๘  เงินสะสม ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถ่ิน ดังต่อไปนี้ 
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(1.1) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่ เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมาย
ก าหนด 

(1.2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ  
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปถัีดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
   2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่  26  ธันวาคม  
2560 เรื่อง  แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕61   เพื่อด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 1 ต าบลแม่อาย ขนาดกว้าง  4.00 
เมตร  ยาว 200 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก าหนด งบประมาณ 480,000  บาท  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง       
งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่  11    เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างก าแพงกัน
ดิน ค.ส.ล. รางระบายน้ า ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 
28/1 หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่อาย  

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการ
โครงการ ก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. รางระบายน้ า ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 
28/1 หมู่ที่ 3 ต าบลแม่อายต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคมถนนเทศบาลซอย  28/1  หมู่ที่ 3  ต าบลแม่อาย  ว่าถนนสายดังกล่าวมีการทรุดตัว        
ดินพังทลาย  น้ ากัดเซาะริมตลิ่ง ท าให้ถนนช ารุดเสียหายและแคบลงท าใหป้ระชาชนประสบปัญหาความล าบาก
ในการคมนาคม  ดังนั้นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาล
ต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. รางระบายน้ า 
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ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 28/1  หมู่ท่ี  3  ต าบลแม่อาย ก่อสร้างก าแพงกัน
ดิน ค.ส.ล.  ขนาดสูง  2.00  เมตร  ยาว 54 เมตร หนา 0.20 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 27 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตรและก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ขนาดหนา 
0.15  เมตร  หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  106 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด  งบประมาณ 
336,900.-บาท  ตามข้อ 89  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงนิและการตรวจเงนิขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบั
ที่ 2 พ.ศ. 2548  โดยเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้มีจ านวน  36,650,682.75  
บาท  ใช้จ่ายในครั้งนี้จ านวน  336,900.-บาท  คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจ านวนเงิน 36,313,782.75 
บาท 
  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม  หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมาย
ก าหนด 

(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันให้ 

เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 เรื่อง  แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕61 เพื่อด าเนินการก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล. รางระบายน้ า ค.ส.ล. และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 28/1  หมู่ที่  3  ต าบลแม่อาย ก่อสร้างก าแพงกันดิน ค.ส.ล.  ขนาดสูง  2.00  เมตร  ยาว 54 
เมตร หนา 0.20 เมตร ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 27 เมตรลึกเฉลี่ย 0.30-
0.80 เมตรและก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล ขนาดหนา 0.15  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  106 ตาราง
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด  งบประมาณ 336,900.-บาท  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง    
ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   
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ระเบียบวาระที่  12    เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ท่ี  5  ต าบลแม่อาย   

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่  5 ต าบลแม่อาย ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคมถนนเทศบาลซอย 29 หมู่ที่ 5  ต าบลแม่อาย    สภาพถนนดิน   มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ  
ท าให้ประชาชนประสบปัญหาความล าบากในการคมนาคมและยานพาหนะช ารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
การแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด      
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 เพื่อด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  29  หมู่ท่ี  5  ต าบลแม่อาย  ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 200  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  800 ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด  งบประมาณ 480,000  บาท  ตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย     
ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  โดยเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย
ที่สามารถใช้จ่ายได้มีจ านวน   36,313,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จ านวน 480,000.-บาท  คงเหลือเงิน
สะสมที่ใช้ได้เป็นจ านวนเงิน   35,833,782.75.บาท 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2548  
หมวด  ๘  เงินสะสม ข้อ ๘๙  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถ่ิน ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม    หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมาย
ก าหนด 

(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ  
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
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2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่  26  ธันวาคม  
2560  เรื่อง   แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕61 เพื่อด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย  29  หมู่ที่  5  ต าบลแม่อาย  ขนาดกว้าง  
4.00 เมตร ยาว 200  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  800 ตารางเมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด  งบประมาณ 480,000  บาท  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  
เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่  13    เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 35/3 (โป่งช้างคต) หมู่ท่ี 6 ต าบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3  (โป่งช้างคต) หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย  ต่อสภาเทศบาลต าบล   
แม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 35/3 (โป่งช้างคต) หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม 
เป็นบ่อ ท าให้ประชาชนประสบปัญหาความล าบากในการคมนาคมและยานพาหนะช ารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้
สามารถการแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 (โป่งช้างคต) หมู่ท่ี 6 
ต าบลแม่อาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 825 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 495 ,000 บาท ตามข้อ 89 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของ
เทศบาลต าบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้มีจ านวน 35,833,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จ านวน 
495,000.-บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจ านวนเงิน 35,338,782.75 บาท  
  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
ดังต่อไปนี้ 
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(1.1) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบรกิารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมาย
ก าหนด 

(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปถัีดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560  เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล   
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕61 เพื่อด าเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 (โป่งช้างคต) หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 495,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  
งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่  14    เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 54 หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 54 หมู่ที่ 8 ต าบลแม่อาย ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี ้

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากสภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 54 หมู่ที่ 8 ต าบลแม่อาย มีสภาพน้ าท่วมขังในช่วงฤดู
ฝน ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังและเส้นทางนี้ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมภายในหมู่บ้าน ท าให้ประชาชน
ประสบปัญหาความล าบากในการคมนาคม ดังนั้นเพื่อให้สามารถการแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย      
ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  เพื่อด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 54 หมู่ท่ี 8 ต าบลแม่อาย ขนาด 0.25 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30-0.80 เมตร พร้อมตัดถนน ค.ส.ล.ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 



16 

 

120,000 บาทตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้มีจ านวน 35,338,782.75 บาท   
ใช้จ่ายในครั้งนี้จ านวน 120,000.-บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจ านวนเงิน 35,218,782.75 บาท 
  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน     
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบรกิารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมาย
ก าหนด 

(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปถัีดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕61  เพื่อด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 54 หมู่ที่ 8 ต าบลแม่อาย ขนาด 
0.25 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร พร้อมตัดถนน ค.ส.ล.ยาว 60 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 120,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 7 เสียง ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  
งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่  15    เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ท่ี 11 ต าบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ต าบลแม่อาย ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 
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หลักการและเหตุผล 
   เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนใน
การใช้เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ต าบลแม่อาย สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ 
ท าให้ประชาชนประสบปัญหาความล าบากในการคมนาคมและยานพาหนะช ารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
การแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 เพื่อด าเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ท่ี 11 ต าบลแม่อาย ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตรตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 480,000.- บาท  ตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้
มีจ านวน 35,218,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จ านวน 480 ,000.-บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็น
จ านวนเงิน 34,738,782.75 บาท 
  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบรกิารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่ จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมาย
ก าหนด 

(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ   
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปถัีดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล   
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได ้

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
๒๕61 เพื่อด าเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 9 หมู่ที่ 11 ต าบลแม่อาย ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก าหนด งบประมาณ 480,000.- บาท  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง      
งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   
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ระเบียบวาระที่  16    เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ท่ี 3 เชื่อมหมู่ท่ี 2 ต าบลมะลิกา  

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรณุ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 เช่ือมหมู่ที่ 2 ต าบลมะลิกา ต่อสภา
เทศบาลต าบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 เช่ือมหมู่ที่ 2 ต าบลมะลิกา สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม 
เป็นบ่อ ท าให้ประชาชนประสบปัญหาความล าบากในการคมนาคมและยานพาหนะช ารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้
สามารถการแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 
หมู่ท่ี 3 เชื่อมหมู่ท่ี 2 ต าบลมะลิกา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ยาว 7 ท่อน 
พร้อมหูช้าง 2 ข้าง ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 1,540,000 บาท ตามข้อ 89 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงนิ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของ
เทศบาลต าบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้มีจ านวน 34,738,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จ านวน 
1,540,000.- บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจ านวนเงิน 33,198,782.75 บาท 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบรกิารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมาย
ก าหนด 

(1.2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ    
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปถัีดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
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2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕61 เพื่อด าเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 เช่ือมหมู่ที่ 2 
ต าบลมะลิกา 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
แปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 1,540,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน 7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  
-  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่  17    เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างขยายผิว
จราจร ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 55 หมู่ท่ี 5 ต าบลมะลิกา 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 55 หมู่ที่ 
5 ต าบลมะลิกา ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 55 หมู่ที่ 5 ต าบลมะลิกา สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ ท าให้
ประชาชนประสบปัญหาความล าบากในการคมนาคมและยานพาหนะช ารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถการ
แก้ไขปัญหา และบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕61 เพื่อด าเนินการ ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ถนนเทศบาลซอย 55 หมู่ท่ี 5 ต าบลมะลิกา ก่อสร้างขยายผิวจราจรค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 170 ตารางเมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 16 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 64 ตารางเมตรและก่อสร้างวางท่อระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 5 ท่อน 
ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนดงบประมาณ 160 ,000. - บาท ตามข้อ 89 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของ
เทศบาลต าบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้มีจ านวน  33,198,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จ านวน 
160,000.- บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจ านวนเงิน 33,038,782.75 บาท 
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  1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบรกิารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมาย
ก าหนด 

(1.2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล   
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  
๒๕61 เพื่อด าเนินการ ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.   
ถนนเทศบาลซอย 55 หมู่ที่ 5 ต าบลมะลิกา 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 ตารางเมตรและก่อสร้างวางท่อระบายน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จ านวน 5 ท่อน ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนดงบประมาณ 160,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  
-  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่  18    เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 39/3 หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/3 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการและเหตุผล 
  เนือ่งจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคมถนนเทศบาลซอย 39/3 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ    
ท าให้ประชาชนประสบปัญหาความล าบากในการคมนาคมและยานพาหนะช ารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
การแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 เพื่อด าเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/3 หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อาย ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 600,000 บาท  ตามข้อ 89  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้
มีจ านวน 33,038,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จ านวน 600,000.-บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็น
จ านวนเงิน 32,438,782.75 บาท 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบรกิารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมาย
ก าหนด 

(1.2)ไดส้่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการ  
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปถัีดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล   
ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
เพื่อด าเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/3 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียง
จ านวน  1  เสียง   
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ระเบียบวาระที่  19    เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ถนนเทศบาลซอย 39/12 หมู่ท่ี 9 ต าบลมะลิกา 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/12 หมู่ที่ 9 ต าบลมะลิกา ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 39/12 หมู่ที่ 9 ต าบลมะลิกา สภาพถนนดิน มีสภาพเป็นหลุม เป็นบ่อ 
ท าให้ประชาชนประสบปัญหาความล าบากในการคมนาคมและยานพาหนะช ารุดเสียหาย ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
การแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 เพื่อด าเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/12 หมู่ท่ี 9 ต าบลมะลิกา ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 338 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,352 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 920,000 บาทตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้
มีจ านวน 32,438,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จ านวน 920,000 บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็น
จ านวนเงิน 31,518,782.75 บาท 
  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบรกิารชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมาย
ก าหนด 

(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
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2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 

2560เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.   
๒๕61 เพื่อด าเนินการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 39/12 หมู่ที่ 9 ต าบลมะลิกา ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 338 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,352 ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 920,000 บาท  ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7 เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  
เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่  20    เรื่อง  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 เพ่ือด าเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลซอย 63 หมู่ท่ี 6 ต าบลมะลิกา 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความ
เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการ
ก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 63 หมู่ที่ 6 ต าบลมะลิกา ต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 63 หมู่ที่ 6 ต าบลมะลิกา สภาพถนนคอนกรีต มีผิวจราจรขุรขระ ช ารุด
เสียหายเป็นจ านวนมาก ท าให้ประชาชนประสบปัญหาความล าบากในการคมนาคมและยานพาหนะช ารุด
เสียหายและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล เรื่อง ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโครงการหรือ
กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ดังนั้นเพื่อให้สามารถการแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อายใช้
จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลซอย 63 หมู่ท่ี 6 ต าบลมะลิกา ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 540 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 1,144,800 บาทตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวม
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 โดยเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อายที่สามารถใช้จ่ายได้มีจ านวน 
31,518,782.75 บาท ใช้จ่ายในครั้งนี้จ านวน 1,144,800 บาท คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจ านวนเงิน 
30,373,982.75 บาท 
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  1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถ่ิน 
ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ให้กระท าการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินหรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามกฎหมาย
ก าหนด 

(1.2)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว 

(1.3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องด าเนินการก่อ
หนี้ผูกพันให้เสรจ็สิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ว 7272 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  

นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองธานสภาเทศบาลฯ  การใช้วัสดุการสร้างถนนโดยใช้ยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีความคงทนหรือไม่อย่างไร เพราะซอย 63 หมู่ที่ 6 ต าบลมะลิกา  มีรถบรรทุกสัญจร
อยู่เป็นประจ า ขอได้โปรดให้ทุกท่านพิจารณาด้วย 

มติท่ีประชุม ไม่เห็นชอบให้ใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลต าบลแม่อาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
เพื่อด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเทศบาลซอย 63 หมู่ที่ 6 ต าบลมะลิกา 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 540 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,160 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ
ก าหนด งบประมาณ 1,144,800 บาท    ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  1  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  6  เสียง  
งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  21    เรื่อง  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 
หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลต าบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากข้อความที่ปรากฏในรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณ มีการบรรจุผิดจึงจ าเป็นต้อง
แก้ไขให้ถูกต้องตามปริมาณงานที่ได้ประมาณการไว้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าช้ีแจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี ้ 

1.จากเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 192,000.-บาท ค าช้ีแจงหน้า 173 

1.แก้ไขเป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 192,000.-บาท  
  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังกล่าวตามความนัยข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2543 ก าหนดไว้ดังนี้ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถ่ิน” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้  

1.จากเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 เมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 192,000.-บาท ค าช้ีแจงหน้า 173 

1.แก้ไขเป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1 
ต าบลแม่อาย กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 192,000.-บาท  

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  22    เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนท่ีถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ท่ี 6,7 ต าบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
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นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   กองช่าง เทศบาลต าบลแม่อาย ได้ท าการส ารวจโครงการในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่ามีการระบุช่ือซอยผิด  ประกอบกับในระบบบันทึกบัญชี E-Laas          
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการได้โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะค าช้ีแจง งบประมาณเท่านั้น  

 ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้ 
  1. โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6,7 ต าบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 112,500 บาท 

 1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุ ภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 6,7 ต าบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 112,500 บาท 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้ 

  1. โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/3 หมู่ที่ 6,7 ต าบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 112,500 บาท 

 1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35 หมู่ที่ 6,7 ต าบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 112,500 บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  6  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  2  เสียง 
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ระเบียบวาระที่  23    เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรร
พร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนท่ีถนนเทศบาลซอย 35/3B  หมู่ท่ี 6,7  ต าบล   
แม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
   กองช่าง เทศบาลต าบลแม่อาย ได้ท าการส ารวจโครงการในเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่ามีการระบุช่ือซอยผิด ประกอบกับในระบบบันทึกบัญชี E-Laas           
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่ือโครงการได้โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะค าช้ีแจง งบประมาณเท่านั้น  

 ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามรายการดังนี้ 
  1. โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/3B หมู่ที่ 6,7 ต าบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 112,500.- บาท  

1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/2 หมู่ที่ 6,7 ต าบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 112,500.- บาท 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามรายการดังนี้ 
  1. โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/3B หมู่ที่ 6,7 ต าบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 112,500.-บาท  
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1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยวัสดุคัดสรรพร้อมปรับเกลี่ยตาม
สภาพพื้นที่ถนนเทศบาลซอย 35/2 หมู่ที่ 6,7 ต าบลแม่อาย ปริมาตรไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศก์เมตร ตาม
แบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 112,500.-บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  24    เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
(เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนเทศบาลซอย 4/2 
(ทางไปดอยจะนะ) หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคมถนนเทศบาลซอย 4/2 (ทางไปดอยจะนะ)  หมู่ที่ 1 ต าบลแม่อายได้เช่ือมต่อกับเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอยลาง เป็นเส้นทางที่มีผู้ใช้สัญจรไปมาและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อให้
สามารถการแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามรายการดังนี้ 

1.โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนเทศบาลซอย 4/2 (ทางไปดอยจะนะ) 
หมู่ที่ 1 ต าบลแม่อาย สูงเฉลี่ย 0.80-1.00 เมตร ยาว 46 เมตรพร้อมติดตั้ง ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 46,000 บาท 

1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างงบประมาณตั้งไว้จ านวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,600,00.- บาท   
ขอโอนลดครั้งนี้จ านวน 46,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,554,000.- บาท    
ค าช้ีแจงหน้า 182  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 
มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้อนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้ 

1.โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนเทศบาลซอย 4/2 (ทางไปดอยจะนะ) 
หมู่ที่ 1 ต าบลแม่อาย สูงเฉลี่ย 0.80-1.00 เมตร ยาว 46 เมตรพร้อมติดตั้ง ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 46,000 บาท 

1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างงบประมาณตั้งไว้จ านวน 1 ,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,600,00.- บาท   
ขอโอนลดครั้งนี้จ านวน 46,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,554,000.- บาท    
ค าช้ีแจงหน้า 182  

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  6  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  2  เสียง 

ระเบียบวาระที่  25    เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
(เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 50/2 หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคมถนนเทศบาลซอย 50/2 หมู่ที่ 5 ต าบลแม่อาย เกิดน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดูฝนซึ่ง
บริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้ าทีมอียู่ไม่เพยีงพอทีจ่ะรองรับปริมาณน้ าฝนจ านวนมาก ท าให้ประสบปัญหาน้ า
ท่วมขังส่งผลกระทบให้การสัญจรไปมายากล าบากและเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้เส้นทาง ดังนั้นเพื่อให้สามารถการ
แก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด   
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้ 
  1. โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 50/2 หมู่ที่ 
5 ต าบลแม่อาย ขุดรื้อถอนถนน ค.ส.ล. ขนาด 16 ตร.ม. และทุบรื้อท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 5 ท่อน พร้อมก่อสร้างหูช้าง ค.ส.ล. ทั้ง 2 ข้าง 
เทคอนกรีตหลังท่อระบายน้ า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 
36,200.- บาท 
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1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้จ านวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอ่นโอน 1,554,000.-บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้จ านวน 36,200.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,517,800.-บาท ค าช้ีแจงหน้า 182  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ (ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม  7  คน) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้อนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้ 
  1. โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 50/2 หมู่ที่ 
5 ต าบลแม่อาย ขุดรื้อถอนถนน ค.ส.ล. ขนาด 16 ตร.ม. และทุบรื้อท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จ านวน 5 ท่อน พร้อมก่อสร้างหูช้าง ค.ส.ล. ทั้ง 2 ข้าง 
เทคอนกรีตหลังท่อระบายน้ า พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด งบประมาณ 
36,200.- บาท 

1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้จ านวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอ่นโอน 1,554,000.-บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้จ านวน 36,200.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,517,800.-บาท ค าช้ีแจงหน้า 182  

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  6  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  26    เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมหูช้าง 
ค.ส.ล. 2 ข้าง ถนนเทศบาลซอย 29/1 หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 



31 

 

   เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 29/1 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย เกิดน้ าท่วมขังเป็นประจ าทุกปีในช่วงฤดูฝน
ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีระบบระบายน้ าทีมีอยู่ไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณน้ าฝนจ านวนมาก ท าให้ประสบปัญหา
น้ าท่วมขังส่งผลกระทบให้การสัญจรไปมายากล าบากและเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้เส้นทาง ดังนั้นเพื่อให้สามารถ
การแก้ไขปัญหาและบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ(เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้ 
  1. โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมหูช้าง ค.ส.ล. 2 ข้าง 
ถนนเทศบาลซอย 29/1 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 5 
ท่อน พร้อมหูช้าง ค.ส.ล  2 ข้าง พร้อมเทคอนกรีต ค.ส.ล. 12 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 30,000 บาท 

1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณต้ังไว้จ านวน 1,600,000.-  บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,517,800.- บาท ขอโอนลดครั้งน้ี
จ านวน 30,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งน้ีมีงบประมาณคงเหลือ 1,487,800.- บาท ค าชี้แจงหน้า 182  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ (ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ อยู่ในที่ประชุม  7  คน) 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ตามรายการดังนี้ 
  1. โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. พร้อมหูช้าง ค.ส.ล. 2 ข้าง 
ถนนเทศบาลซอย 29/1 หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย ท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จ านวน 5 
ท่อน พร้อมหูช้าง ค.ส.ล  2 ข้าง พร้อมเทคอนกรีต ค.ส.ล. 12 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯก าหนด 
งบประมาณ 30,000 บาท 

1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณต้ังไว้จ านวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,517,800.- บาท ขอโอนลดครั้งน้ี
จ านวน 30,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งน้ีมีงบประมาณคงเหลือ 1,487,800.- บาท ค าชี้แจงหน้า 182  

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  6  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 
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ระเบียบวาระที่  27    เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
(เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ถนน
เทศบาลซอย 53 หมู่ท่ี 5 ต าบลมะลิกา 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพื่อขอ
โอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ว่าสะพาน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 ต าบลมะลิกา มีประชาชนใช้สัญจรผ่านไป
มาจ านวนมากและมักจะเกิดอุบัติเหตุเป็นบ่อยครั้ง ดังนั้นเพื่อให้สามารถการแก้ไขปัญหาและบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
(เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้ 
  1. โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 
ต าบลมะลิกาก่อสร้างราวกันตกสูง 0.60-0.80 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมเสาหลักม้าลาย 16 ต้น ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ ก าหนด งบประมาณ 42,300 บาท 

1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้จ านวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอ่นโอน 1,487,800.-บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้จ านวน 42,300.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,445,500.-บาท ค าช้ีแจงหน้า 182  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้อนุมัติโอนงบประมาณ (เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ตามรายการดังนี้ 
  1. โอนเพ่ิม(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 53 หมู่ที่ 5 
ต าบลมะลิกาก่อสร้างราวกันตกสูง 0.60-0.80 เมตร ยาว 16 เมตร พร้อมเสาหลักม้าลาย 16 ต้น ตามแบบ
แปลนเทศบาลฯ ก าหนด งบประมาณ 42,300 บาท 
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1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

บ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบประมาณตั้งไว้จ านวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือกอ่นโอน 1,487,800.-บาท ขอโอนลดครั้ง
นี้จ านวน 42,300.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,445,500.-บาท ค าช้ีแจงหน้า 182  

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  28    เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือ
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการและเหตุผล 
  ด้วยเทศบาลต าบลแม่อาย ได้รับการค าร้องขอจากประชาชนในหมู่ที่  7 ต าบลแม่อาย หมู่ที่ 
2,3 และหมู่ที่ 9 ต าบลมะลิกา ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากการไหลของ
น้ าฝางที่มีปริมาณมากและมีความรุนแรงส่งผลให้น้ าเปลี่ยนทิศทางจนกัดเซาะตลิ่งริมน้ าและพื้นผิวถนนของ
เทศบาลถนนเทศบาลซอย 43 หมู่ที่ 3 ต าบลมะลิกาเช่ือมหมู่ที่ 2 ต าบลมะลิกา ฯลฯ ส่งผลให้สิ่งสาธารณะ
ประโยชน์เสียหายรวมทั้งท าให้ประชาชน ไม่สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ตามที่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสด ุวัสดุก่อสร้าง ซึ่งงบประมาณรายจ่ายที่ได้บัญญัติไว้นั้น 
ไม่เพียงพอกับการด าเนินงาน มีความจ าเป็นจึงต้องขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย พิจารณาอนุมัติให้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามรายการดังนี้ 

โอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ วัสดุ
ก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดินลูกรังหินคลุก ยางมะตอย ปูนซีเมนต์ ทราย หิน เหล็ก ไม้ กระเบื้อง สว่านไฟฟ้า 
ตลับเมตรไขควง ฯลฯ งบประมาณต้ังไว้จ านวน 202,000.- บาท ค าชี้แจงหน้าที่ 167 มีงบประมาณคงเหลือครั้ง
น้ีจ านวน 6,947.- บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งน้ีจ านวน 1,000,๐๐๐.- บาท เมื่อโอนเพิ่มครั้งน้ีมีงบประมาณ
คงเหลือ 1,006,947.-บาท  

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างงบประมาณต้ังไว้จ านวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,445,500.-บาท ขอ
โอนลดครั้งน้ีจ านวน 1,000,000.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งน้ีมีงบประมาณคงเหลือ 445,500.-บาท ค าชี้แจง
หน้า 182  

ดังน้ัน จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 ตามความนัย ข้อ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งก าหนดไว้ ดังน้ี “ การโอนเงินงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถ่ิน”  
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัตใิห้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามรายการดังนี้ 

โอนเพ่ิม แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าวัสดุ 
วัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อดินลูกรังหินคลุก ยางมะตอย ปูนซีเมนต์ ทราย หิน เหล็ก ไม้ กระเบื้อง 
สว่านไฟฟ้า ตลับเมตรไขควง ฯลฯ งบประมาณตั้งไว้จ านวน 202,000.- บาท ค าช้ีแจงหน้าที่ 167 มี
งบประมาณคงเหลือครั้งนี้จ านวน 6,947.- บาท ขออนุมัติโอนเพิ่มครั้งนี้จ านวน 1,000,๐๐๐.- บาท เมื่อโอน
เพิ่มครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 1,006,947.-บาท  

โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างงบประมาณตั้งไว้จ านวน 1,600,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 1,445,500.-บาท ขอ
โอนลดครั้งนี้จ านวน 1,000,000.-บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 445,500.-บาท ค า
ช้ีแจงหน้า 182  

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  29    เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

ตามที่ เทศบาลต าบลแม่อาย ได้อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  โดยได้อนุมัติให้ตั้งงบประมาณอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล
แม่นาวาง ตามโครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตอ าเภอแม่อาย งบประมาณ 50,000 บาท  และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ        
ได้บัญญัติให้การจ่ายเงินอุดหนุนนั้น  เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล    
แม่อาย และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  ดังนั้น เทศบาลต าบลแม่อาย จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
ต าบลแม่อาย ให้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามรายการดังกล่าวข้างต้นและเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลแม่อาย แล้วและจะได้รายงานขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามล าดับ 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 (8) ได้บัญญัติดังนี้ “เทศบาลอาจมี
รายจ่ายดังต่อไปนี้ (8) เงินอุดหนุน” และมาตรา 67 ทวิ ได้บัญญัติดังนี้ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และ
การจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการ
จังหวัดอนุมัติแล้ว” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง ตาม
โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอแม่อาย 
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งบประมาณ 50,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  
1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  30    เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน  

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรประชาชน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

  ตามที่เทศบาลต าบลแม่อาย  ได้อนุมัติให้โอนงบประมาณครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2561 โดยตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบ
เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนเอกชน เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 
20,000 บาท ในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย จ านวน 19 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้จัดสรรให้ เทศบาลต าบลแม่อาย ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 
0023.3/ว 45330 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุน
ให้ชุมชน/หมู่บ้าน แห่งละ 20,000 บาท  และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 67 ทวิ ได้
ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้น จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลแม่อาย เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินการโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561  
ตามรายการดังนี้   

1.  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนชัยใต้ หมู่ที่ 2 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนชัยเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลแม่อาย งบประมาณ
ตัง้ไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 
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5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่อาย งบประมาณตัง้
ไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งหน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งหลวง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

9. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านแม่แหลง หมู่ที่ 10 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน  20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one  ฯลฯ 

10. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แหลงหลวง หมู่ที่ 11 ต าบลแม่อาย 
งบประมาณตั้งไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

11. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าบงเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลมะลิกา งบประมาณ
ตั้งไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

12. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลมะลิกา งบประมาณตั้ง
ไว้ จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

13 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่าเหียว หมู่ที่ 4  ต าบลมะลิกา งบประมาณ
ตั้งไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

14 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันผักหละ หมู่ที่ 5 ต าบลมะลิกา งบประมาณตั้ง
ไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
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ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

15. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 ต าบลมะลิกา งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

16. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 7 ต าบลมะลิกา งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

17. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเอก หมู่ที่ 8 ต าบลมะลิกา งบประมาณตั้งไว้ 
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

18.  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 9 ต าบลมะลิกา งบประมาณตั้ง
ไว้จ านวน 20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

19. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 10 ต าบลมะลิกา งบประมาณ
ตั้งไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

พระราชบัญญัติ พ.ศ.2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (8)ได้
บัญญัติดังนี้เทศบาลอาจมีรายจ่ายได้ดังต่อไปนี้ (8)เงินอุดหนุน และมาตรา 67ทวิ ได้บัญญัติดังนี้ การจ่ายเงิน
ตามมาตรา67(8) และการจ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับการเห็นชอบจากสภาเทศบาล
และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้จ่ายเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินการโครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตามรายการดังนี้   

1.  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

2. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนชัยใต้ หมู่ที่ 2 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 
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3. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนชัยเหนือ หมู่ที่ 3 ต าบลแม่อาย งบประมาณ
ตั้งไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

4. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านใหม่ปู่แช่ หมู่ที่ 4 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

5. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่อาย งบประมาณตัง้
ไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

6. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งหน้อย หมู่ที่ 6 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

7. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งหลวง หมู่ที่ 7 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

8. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโห้งเหนือ หมู่ที่ 8 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

9. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านแม่แหลง หมู่ที่ 10 ต าบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้
จ านวน  20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด To be number one  ฯลฯ 

10. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่แหลงหลวง หมู่ที่ 11 ต าบลแม่อาย 
งบประมาณตั้งไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบ
สานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

11. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าบงเหนือ หมู่ที่ 2 ต าบลมะลิกา งบประมาณ
ตั้งไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

12. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลมะลิกา งบประมาณตั้ง
ไว้ จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
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ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

13 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันป่าเหียว หมู่ที่ 4  ต าบลมะลิกา งบประมาณ
ตั้งไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

14 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันผักหละ หมู่ที่ 5 ต าบลมะลิกา งบประมาณตั้ง
ไว้จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

15. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันโค้ง หมู่ที่ 6 ต าบลมะลิกา งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

16. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมูบ่้าน บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 7 ต าบลมะลิกา งบประมาณตั้งไว้
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

17. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเอก หมู่ที่ 8 ต าบลมะลิกา งบประมาณตั้งไว้ 
จ านวน   20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

18.  เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 9 ต าบลมะลิกา งบประมาณตั้ง
ไว้จ านวน 20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

19. เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านมงคลนิมิต หมู่ที่ 10 ต าบลมะลิกา งบประมาณ
ตั้งไว้จ านวน  20,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการด าเนินการ   โครงการอบรมสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม , โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก, โครงการรณรงค์
และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one  ฯลฯ 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  31    เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจา่ยเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าจัดซื้อ 
ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 20 ช่อง จ านวน 2 ชั้น 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ    ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความ
เห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบให้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  ด้วย เทศบาลต าบลแม่อาย มีโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย (บ้านเด่น) ซึ่งเปิดท าการ
เรียนการสอนให้กับเด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 5 ขวบ เพื่อมุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้ง
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา โดยยังขาดครุภัณฑ์เพื่อใช้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย โอน
งบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจ านวนเงิน 5,000.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน  เป็นเงิน 5,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ช้ันวางแฟ้มเหล็ก 20 ช่อง จ านวน 2 ช้ัน 
เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใช้มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถ่ิน หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือ
ราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ  รวมโอนเพ่ิม เป็นเงิน 5,000.- บาท 

โอนลด  
  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ  จ านวน 228,300.- บาท  รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ งบประมาณคงเหลือ 
69,350.- บาท โดยลดครั้งนี้จ านวน 5,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือ 64,350.- 
บาท รวมโอนลด เป็นเงิน 5,000.- บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน”  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีผู้อภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติสภาเทศบาลต าบลแม่อาย โอนงบประมาณรายจ่าย  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ เป็นจ านวนเงิน 5,000.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

โอนเพ่ิม  (ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน  เป็นเงิน 5,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ชั้นวางแฟ้มเหล็ก 20 ช่อง จ านวน 2 ชั้น เพื่อใช้
ประโยชน์ในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่อาย เน่ืองจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ก าหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่
เทศบาลมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงาน
อื่นเคยจัดซื้อ เพื่อใช้งานการศึกษาไม่ก าหนดระดับ  รวมโอนเพ่ิม เป็นเงิน 5,000.- บาท 

โอนลด  
  แผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท 
รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ  จ านวน 228,300.- บาท  รายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งบริการ งบประมาณคงเหลือ 
69,350.- บาท โดยลดครั้งน้ีจ านวน 5,000.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งน้ีมีงบประมาณคงเหลือ 64,350.- บาท 
รวมโอนลด เป็นเงิน 5,000.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  7  เสียง  ไม่เห็นด้วยจ านวน  -  เสียง  งดออกเสียงจ านวน  1  เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 32 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรือ่งเสนอที่ประชุมอีก  ขอเชิญ
เสนอได ้

นายณรงค์  ปัญญากุล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  วัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อไว้หรือไม่ เพราะเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีสายดับเพลิงที่ช ารุด ท าให้
เสียเวลาในการปฏิบัติงาน ขอฝากทางฝ่ายบริหารแจ้งให้ทางงานป้องกันฯ ได้ตรวจสอบและด าเนินการด้วย 

นางรัตติกาล  ศรีอุทธา  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ได้มีการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน ตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยในเขตเทศบาลต าบลแม่อาย ได้มีคณะกรรมการไปด าเนินการประชาคมในพื้นที่ 
จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเข้าร่วมประชาคมด้วย รายละเอียดการด าเนินงานจะแจ้งในไลน์กลุ่มอีก
ครั ง้หนึ่ง 

  นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทกุท่าน ที่ได้
เห็นชอบญัตติในระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลในครัง้นี้  ฝ่ายบรหิารจะได้น าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนของเราต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่   
ถ้าไม่มีส าหรับวันน้ีหมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 12.00  น. 

  (ลงช่ือ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 

    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจ าสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61  สมัยแรก ในวันที่ 2  มีนาคม  2561   
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงช่ือ)             
                  (นายสมบูรณ์   ดวงฤทธ์ิ) 
                     ประธานกรรมการ ฯ     
 
(ลงช่ือ)              
               (นายประพันธ์   การินทร์บุตร)์ 
                          กรรมการ ฯ     
 
(ลงช่ือ)            -   
                 (นายอินปั๋น   มะโนน้อม) 
                         กรรมการ ฯ 
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สภาเทศบาลต าบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 สมัยแรก ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย.................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
        (ลงช่ือ)                                       

           (นายเจรญิ   หงษ์ประสทิธ์ิ) 
          ประธานสภาเทศบาลต าบลแมอ่าย  


