
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สี่ 

ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
************************************************** 

ผู้มาประชุม  
1. นายชุมพร     แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแมอ่าย 
2. นางนงลักษณ์     ทานนัท์  รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
3. นายพนม          เดชะวงศ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
4. นายสัญญา   แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
5. นางพัชริดา       สรรพจารย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
6. นายประพันธ์     วรรณปัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
7. นายปรีชา         กันทะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
8. นายมณเฑียร    มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
9. นายพัสกร        มหาวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
10. นายยุทธกร   แก้วงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นายส่งสุข   มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 
2. นางสาวเรณู    เป็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
2. นายอานันต์   ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
3. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
4. นายมงคล คำดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
5. นายสมหมาย คงตาล  ปลัดเทศบาลตำบลแม่อายฃ 
6. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
7. นายธวัชชัย บุษดี  แทน ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นายประมวล   เสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.40  น. 
  นายพนม   เดชะวงศ์   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามี
จำนวน 11 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. 2564  สมัยที่สี่  สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 
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นายส่งสุข  มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  และนางสาวเรณู  เป็งจันทร์  ได้ขอลาประชุม
สภาเทศบาลในครั้งนี้ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่ง
ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม ่อย่างไรขอเชิญ 

มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2564 สมัยที่สี่  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่ม ี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  3    ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือรายงานผลการ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27  ได้กำหนดให้
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงาน
ส่วนราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นใช้แผนการดำเนินงานต่อไป   แผนการดำเนินงานให้
จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืน  ๆที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไข
แผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 27 จึง
ขอแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลแม่อายรับทราบว่า เทศบาลตำบลแม่อายได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  20 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ เรื่อง ประกาศใช้
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้ทุกท่านทราบ จึงไม่มีการอภิปรายและลงมติ หาก
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการจะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม   รบัทราบ ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
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ระเบียบวาระท่ี  4    ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาล
ตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือรายงานผลการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ได้
กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือเสนอผู้บริหารเทศบาล
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ โดยให้แจ้งให้สภาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 7 จึงขอแจ้งให้สภา
เทศบาลตำบลแม่อาย  รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570)  เทศบาลตำบล 
แม่อาย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ เรื่องประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลแม่อาย ให้ทุกท่านทราบ จึงไม่มกีารอภิปรายและลง
มต ิหากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการจะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม   รบัทราบ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570) เทศบาลตำบลแม่อาย 

ระเบียบวาระท่ี  5    ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 5/2564 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือรายงานผลการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2564 เทศบาลตำบลแม่อาย 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 ได้
กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือเสนอผู้บริหารเทศบาล
พิจารณาอนุมัตแิละประกาศใช้ โดยให้แจ้งให้สภาท้องถิ่นและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
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   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 7 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ตำบลแม่อายรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  
5/2564 เทศบาลตำบลแม่อาย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติ   เรื่อง  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2564 ให้ทุกท่านทราบ จึงไม่มี
การอภิปรายและลงมติ หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการจะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม   รับทราบ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่  
5/2564 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง  

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการจัดซื้อเครื่องพ่นยา
แบบสะพายหลัง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

เนื่องด้วยโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ต้องดแูลภูมิทัศน์ภายในบริเวณพ้ืนที่ของโรงฆ่าสัตว์ 
ทำให้จำนวนเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เพ่ือให้เป็นไปด้วยความสะอาดและ
เรียบร้อย 

จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบสะพายหลังเพ่ิมเติม จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดงันี้ 

โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  

เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง  งบประมาณตั้งไว้ 6,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบ  
สะพายหลัง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ 
เพ่ือใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร 

งบประมาณตั้งไว้ 15,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 15,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 6,๐๐๐.- 
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 9,000.- บาท คำชี้แจงหน้า 215 

ข้อระเบียบ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด ที่ทำ
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ
ก่อสร้างทางเดินพร้อมหลังคาไปห้องน้ำของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) งบประมาณตั้งไว้ 
100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพ่ือนำไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้ 
โอนเพิ่ม  (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  

เครื่องพ่นยาแบบสะพายหลัง  งบประมาณตั้งไว้ 6,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบ  
สะพายหลัง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ 
เพ่ือใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร 

งบประมาณตั้งไว้ 15,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 15,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 6,๐๐๐.- 
บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 9,000.- บาท คำชี้แจงหน้า 215 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  7    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล  ถนนเทศบาลซอย 53/A 
หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนเทศบาล
ซอย 53/A หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
      เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ถนนเทศบาลซอย 53/A หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา มีสภาพน้ำท่วมขังในช่วง
ฤดูฝน ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและเส้นทางนี้ใช้เป็นเส้นทางในการคมนาคมภายในหมู่บ้าน ทำให้ประชาชน
ประสบปัญหาความลำบากในการคมนาคม ดังนั้น เพ่ือให้สามารถการแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อน
ของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้      
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  1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล  ถนนเทศบาลซอย 53/A หมู่ที่ 5 
ตำบลมะลิกา  กว้าง 0.30  เมตร ยาว  90  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30  -0.80 เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก กว้าง 
0.30 เมตร ยาว 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  ยาว 4 เมตร งบประมาณ 
188,400.- บาท  ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 74/65  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้าที่ 109  รายการที่ 102 

1. โอนลด 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  งบประมาณตั้งไว้  400,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  400,000.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้จำนวน 188,400.- บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน   211,600.- บาท     
คำชี้แจงหน้า  211 

ข้อระเบียบ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2563  ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไมมี่ท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้      

  1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล  ถนนเทศบาลซอย 53/A หมู่ที่ 5 
ตำบลมะลิกา  กว้าง 0.30  เมตร ยาว  90  เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30  -0.80 เมตร ฝาตะแกรงเหล็ก กว้าง 
0.30 เมตร ยาว 4 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 - 080 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  ยาว 4 เมตร งบประมาณ 
188,400.- บาท  ตามแบบแปลนเทศบาลที่ 74/65  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
หน้าที่ 109  รายการที่ 102 

1. โอนลด 
    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  งบประมาณตั้งไว้  400,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  400,000.- บาท ขอโอนลด
ครั้งนี้จำนวน 188,400.- บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้มีงบประมาณคงเหลือจำนวน   211,600.- บาท     
คำชี้แจงหน้า  211 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  8    ญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวงกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอความเห็นชอบรวม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวงรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)  โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
ในปีการศึกษาที่  2/2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวง  มีจำนวนเด็กที่อยู่ในศูนย์  

จำนวน  8 คน  และจะมีเด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาออกไป  จำนวน  8  คน  สำหรับในปีการศึกษาที่  
1/2565  จะไม่มีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวง  เนื่องจากคณะครูได้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี
รายชื่อเด็กกับสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่อาย  เพ่ือตรวจสอบจำนวนเด็กที่จะมีอายุ 2 ขวบ  
ปรากฏว่าบ้านแม่อายหลวง  มีเด็กจำนวน 2 คน  และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เข้าเรียน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทางคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวง ได้นำเรื่อง
การบริหารจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวง เข้าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแม่อายหลวง หมู่ที่ 5  
ตำบลแม่อาย  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  และได้มีมติที่ประชุมประชาคมเห็นชอบให้รวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแม่อายหลวงรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น)  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2565  เป็นต้นไป  ประกอบกับประกาศสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  เรื่อง  มาตรฐาน
ขั้นตอนการรายงานการจัดตั้ง  การรวม  การยุบเลิก  และการขยายชั้ นเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ประกาศเมื่อวันที่  31  มีนาคม  2559  และตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ 1.2.2 กำหนดให้การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น   

ดังนั้น  เพ่ือให้การรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวงรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) เป็นไปตามประกาศสำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  เรื่อง  
มาตรฐานขั้นตอนการรายงานการจัดตั้ง  การรวม  การยุบเลิก  และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาสั งกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกาศเมื่อวันที่  31  มีนาคม  2559  และตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอความเห็นชอบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวงรวมกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลแม่อายพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่อายหลวงรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลแม่อาย (บ้านเด่น) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565  เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็น
ด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระที่  9    ญัตติ เรื่อง  ขอเสนอญัตติอนุ มัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที ่1 ตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้มอบอำนาจให้นายอานันต์  ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ เสนอญัตติ และแถลงญัตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย  ตามญัตติที่ ได้ยื่นไว้ล่วงหน้าแล้วขอเรียนเชิญนายอานันต์   ศรียาหล้า  รอง
นายกเทศมนตรีฯ   

นายอานันต์   ศรียาหล้า  รองนายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจาก
นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่อายที ่375/2564 ลงวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2564  ให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ในการเสนอญัตติขออนุมัติ     
ใช้จ่ายเงินสะสม เพ่ือดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/A  หมู่ที่ 1  ตำบล
แม่อาย ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  

  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการ    
ใช้เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย เป็นถนนดิน เป็นหลุม เป็นบ่อ ทำให้
ประชาชนประสบปัญหาความลำบากในการคมนาคมโดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและ
ยานพาหนะชำรุดเสียหายโดยเทศบาลตำบลแม่อาย  มีหน้าที่ต้องทำให้มีและบำรุงทางบกทางน้ำ ตามมาตรา 
50 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ดังนั้นเพ่ือ
บริการชุมชนและสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สุขสูงสุด ประกอบกับเทศบาลตำบลแม่อาย มีเงินสะสมเพียงพอที่จะดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือพิจารณา  
อนุมติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการ  โครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย 1/A  หมู่ที่ 1     
ตำบลแม่อาย  กว้าง 4 เมตร  ยาว 800 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่75/65 งบประมาณ 1,920,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่น
บาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลแม่อาย 
หน้า 13 ลำดับที่ 21 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เงินสะสมของเทศบาลตำบลแม่อายที่สามารถใช้จ่าย
ได้มีจำนวน  26,309,015.65 บาท (ยี่สิบหกล้านสามแสนเก้าพันสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) ใช้จ่ายในครั้งนี้
จำนวน 1,920,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือเงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจำนวนเงิน 
24,389,015.65 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) ตามข้อ 89 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ได้สำเนา
คำสั่งเทศบาลตำบลแม่อายที่ 375/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เรียนมาพร้อมนี้  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้กระทำการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง

เกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่ เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การ    
ใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล
ซอย 1/A หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย  กว้าง 4 เมตร  ยาว 800 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือพ้ืนไม่น้อยกว่า 
3,200 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 75/65 งบประมาณ 1,920,000.- บาท (หนึ่ง
ล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  10    ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 (ถนนโป่งช้างคต) หมู่ที่ 7  ตำบล
แม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้มอบอำนาจให้นายอานันต์  ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ เสนอญัตติ และแถลงญัตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย  ตามญัตติที่ ได้ยื่นไว้ล่วงหน้าแล้วขอเรียนเชิญนายอานันต์   ศรียาหล้า  รอง
นายกเทศมนตรีฯ   

นายอานันต์  ศรียาหล้า  รองนายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจาก
นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่อายที่  375/2564     
ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ให้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ในการเสนอญัตติขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  เพ่ือดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน  ค.ส.ล.  ถนนเทศบาลซอย  35/3  
(ถนนโป่งช้างคต) หมู่ที ่7 ตำบลแม่อาย ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  

  เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในการใช้
เส้นทางคมนาคม ถนนเทศบาลซอย 35/3 (ถนนโป่งช้างคต) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย  เป็นถนนดิน  เป็นหลุม 
เป็นบ่อ  ทำให้ประชาชนประสบปัญหาความลำบากในการคมนาคมโดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
และยานพาหนะชำรุดเสียหายโดยเทศบาลตำบลแม่อาย  มีหน้าที่ต้องทำให้มีและบำรุงทางบกทางน้ำ        
ตามมาตรา 50 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
ดังนั้นเพ่ือบริการชุมชนและสังคม เพ่ือแก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สุขสูงสุด ประกอบกับเทศบาลตำบลแม่อาย มีเงินสะสมเพียงพอที่จะดำเนินการ
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แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อายเพ่ือพิจารณา   
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 35/3 (ถนนโป่ง
ช้างคต) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย  กว้าง 5 เมตร  ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนไม่น้อยกว่า 825 
ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อายที่ 76/65 งบประมาณ 495,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน)  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5  ของเทศบาลตำบล
แม่อาย หน้า 10 ลำดับที่ 6 โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เงินสะสมของเทศบาลตำบลแม่อายที่สามารถ
ใช้จ่ายได้มีจำนวน  26,309,015.65  บาท  (ยี่สิบหกล้านสามแสนเก้าพันสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์)        
มีงบประมาณคงเหลือก่อนโอนลดครั้งนี้   24,389,015.65  บาท  (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันสิบ
ห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) ใช้จ่ายในครั้งนี้จำนวน 495,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คงเหลือ
เงินสะสมที่ใช้ได้เป็นจำนวนเงิน  23,894,015.65  บาท  (ยี่สิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสิบห้าบาท 
หกสิบห้าสตางค์) ตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่2) พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ ได้สำเนาคำสั่งเทศบาลตำบลแม่อายที่ 375/2564 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
เรียนมาพร้อมนี้  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้กระทำการได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือกิจการที่ เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย
กำหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้
จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ  

นายอานันต์  ศรียาหล้า  รองนายกเทศมนตรีฯ  ขอชี้แจงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน 2 
เส้นนี้ ที่ได้นำเสนอขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 1/A หมู่ที่ 
1 ตำบลแม่อาย และถนนเทศบาลซอย 35/3 ถนนโป่งช้างคต หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย เป็นถนนที่ได้รับความ
เสียหายมากผู้ใช้ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร ซ่ึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการซ่อมแซมเหมือกับคลองส่งน้ำ
พ้ืนที่ทางการเกษตรที่มีการนำมาแทนที่โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวนาถึงความ
เดือดร้อน หน้าฝนที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าท่วมข้าวของชาวนา หากไม่ดำเนินการจะทำให้เกิดความเสียหายอีก 
ประกอบกับหน้าแล้งไม่สามารถส่งน้ำเข้าพ้ืนที่การเกษตรของชาวนาได้   จึงได้นำเสนอโครงการคลองส่งน้ำเข้า
แผนพัฒนาเทศบาลแล้ว ซ่ึงการใช้จ่ายเงินสะสมที่จะนำมาพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ต้องจัดทำแผนพัฒนาเสนอ
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กรมทรัพยากรน้ำด้วย ซ่ึงเป็นความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการใหม่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ในตอนนี้      
ซ่ึงทางฝ่ายบริหารเทศบาลก็ได้รู้สึกเห็นใจกับชาวนาที่ผ่านมาได้รับความเดือดร้อนจากราคาข้าวที่ถูกมาก และ
ยังถูกกดราคาข้าว ฝนตกทำให้ความชื้นสูงผลผลิตได้รับความเสียหาย ทั้งจากสถานการณ์โควิด-19 ประกอบกับ
ต้นทุนที่เพ่ิมสูงขึ้น ในหน้าแล้งต้องสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เองทำให้เสียค่าน้ำมัน  ถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตร
เสียหาย จึงขอให้ทุกท่านร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ือเป็นการช่วยเหลือชาวนาอีกทางหนึ่งด้วย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 35/3 (ถนนโป่งช้างคต)  หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย กว้าง 5 เมตร  ยาว 165 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนไม่น้อยกว่า 825 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อายที่ 76/65 งบประมาณ 495,000.- 
บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 9 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 
1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  11 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายชุมพร   แสงเป๊ก   ประธานสภาเทศบาลฯ   ท่านใดจะเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล      
ขอเชิญเสนอได้ 

  นายพัสกร   มหาวรรณ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ขอสอบถามฝายส่งน้ำพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 
เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย ซึ่งได้เกิดพังทลายเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ขอให้ฝ่ายบริหารได้เข้าไปตรวจสอบ 
ซ่ึงได้ส่งรูปภาพให้รองนายกเทศมนตรีฝ่ายช่างทราบแล้ว 

  นายมณเฑียร   มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   มีการร้องขอจากเยาวชนในการขอใช้
สถานทีเ่พ่ือออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย  

  นายพนม  เดชะวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ขอสอบถามกองช่างในการสำรวจถนนที่
เป็นหลุมเป็นบ่อ ซ่ึงสมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมกับฝ่ายบริหารและกองช่าง ออกสำรวจถนนที่ได้รับความ
เสียหายไปแล้วนั้น จะดำเนินการจัดซื้อยางมะตอยเพ่ือถมซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายได้เมื่อไหร่อย่างไร  
และทราบว่าได้มีการขอให้ตรวจสอบอีกครั้ง จึงจะขอเสนอว่าตามที่ได้สำรวจไปก่อนหน้านั้นแล้วขอให้รีบ
ดำเนินการในส่วนที่เสียหายโดยด่วน เนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับชาวบ้านแล้วทำให้ได้รับบาดเจ็บ 

และเกษตรกร ชาวนา  ได้มีการฝากขอบคุณมายังนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ที่ช่วยแก้ไข
ปัญหาถนนโป่งช้างคต  ที่ได้รับความเสียหายจำนวน  6  จุด  จึงฝากขอบคุณมายังท่านนายกเทศมนตรีตำบล
แม่อายและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

  นายประพันธ์  วรรณปัน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  การถมดินลูกรังถนนทางการเกษตร       
ที่ผ่านมาฝนตกหนักทำให้ถนนทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จึงขอสอบถามว่าจะมีการออกสำรวจถนน
และจะถมดินลูกรังได้เมื่อไหร่ 

นายอานันต์  ศรียาหล้า  รองนายกเทศมนตรีฯ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
แม่อายทุกท่าน ที่ได้นำความเดือดร้อนของชาวบ้านมาเข้าสู่ที่ประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ขอตอบข้อสอบถาม
ของทุกท่านดังนี้ 
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คลองส่งน้ำหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย ได้รับความเสียหายพังทลาย จะให้กองช่าง
ตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบราชการ และจะแจ้งให้ฝ่ายสภาเทศบาลทราบต่อไป 

การจัดซื้อยางมะตอยซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย จะได้ขอให้มีการสำรวจอีกครั้งหนึ่ง
เนื่องจากต้องได้รับจำนวนที่ชัดเจนในการจัดซื้อยางมะตอย ซึ่งงบประมาณในการซ่อมแซมถูกใช้ไปหมดแล้ว
เนื่องจากท่ีผ่านมาเกิดฝนตกหนักถนนได้รับความเสียหายหลายพื้นที่ จึงจะได้มีการขออนุมัติโอนงบประมาณค่า
ซ่อมแซมเพ่ิมเติม 

การถมดินลูกรังถนนทางการเกษตรซึ่งอยู่ในงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 
2565 ซ่ึงจะได้รีบดำเนินการให้โดยเร็วเนื่องจากยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินการโครงการถมดิน
ลูกรังไม่สามารถทำได้  ซึ่งหากดำเนินการถมดินลูกรังไปแล้วฝนตกก็จะทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการสัญจร
เป็นอย่างมาก และในการดำเนินการโครงการถมดินลูกรังถนนทางการเกษตรนั้นต้องดำเนินการตามระเบียบ
ราชการ ทำให้อาจมีความล่าช้าจึงขอให้ทุกท่านได้ชี้แจงกับชาวบ้านใหท้ราบด้วย 

  นายสมหมาย  คงตาล  ปลัดเทศบาลฯ  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ซึ่งมีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ให้แต่ละพ้ืนที่พิจารณาในการเปิดใช้สถานที่ต่างๆ ว่าสามารถดำเนินการได้
อย่างไร  และหน่วยงานหรือเจ้าของสถานที่นั้นๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ประกอบกับ
สถานการณ์โควิด-19  ในเขตเทศบาลตำบลแม่อายยังน่าเป็นห่วงมีผู้ติดเชื้อรายวันอยู่  สิ่งที่เทศบาลตำบลแม่
อายได้พิจารณานั้น    ก็เป็นความห่วงใยในความปลอดภัยของนักกีฬา เด็กเยาวชน และผู้มาใช้สถานที่ หากเกิด
การแพร่ระบาดแล้วจะเป็นผลกระทบเป็นวงกว้าง แตถ้่าหากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขตเทศบาลตำบล
แม่อายไม่มผีู้ติดเชื้อแล้ว เป็นเวลา 14 วัน ก็จะได้เสนอนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย เพ่ือพิจารณาให้มีการเปิด
ให้ใช้พื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อายในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายพนม   เดชะวงศ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สี่  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน  2564  
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
(ลงชื่อ)                  

(นายส่งสุข    มูลเมือง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
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(ลงชื่อ)              
(นางพัชริดา   สรรพจารย์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

(ลงชื่อ)            
(นายพัสกร   มหาวรรณ์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สี่ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 
สมัยแรก 

 
 
(ลงชื่อ)      

 (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 
 ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

 

 
 


