
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 

ในวันที่ 20 สงิหาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
***************************************** 

 

ผู้มาประชุม  
๑. นายเจรญิ หงษ์ประสิทธ์ิ ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๒. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลต าบลแม่อาย  
๓. นายชุมพร แสงเป๊ก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   

  และเลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   
๔. นายประพันธ์ การินทร์บุตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๕. นางนงลกัษณ์ ทานันท ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   
๖. นายณรงค์ ปัญญากลุ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย   
๗. นายสมบรูณ์ ดวงฤทธ์ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๘. นายสัญญา แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
๙. นายอินปั๋น  มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย    
๑๐. นายพนม   เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ร.ท.จรลั โฆสิต (แทน) ผูบ้ังคับการกองบงัคับการควบคุมทหารพราน

ศูนย์ปฏิบัติการกองทพัภาคที่ 3 
2. ร.ต.อ.ประทีป กาศแพทย ์ (แทน) ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรแม่อาย 
3. ร.ต.อเุทน พวงล า ชพส. ที่ 3206 
4. ด.ต.ปิยทสั ธรรมจักร สถานีต ารวจภูธรแม่อาย 
5. ส.อ.พงษ์สิน ราภิยะ กองรอ้ย ทพ.3208 
6. นายสุเมธี สืบสาย ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจงัหวัดเชียงใหม่ 
7. นายประเสริฐ ค าสอน ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่ 1 ต าบลแม่อาย 
8. นายอานันต ์ ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย 
9. นายสมหมาย คงตาล ปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
10. นายวัชระ เสริจสมใจ รองปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย 
11. นางสาวอาริตา ต่อเพชร รักษาการ ผู้อ านวยการกองคลงั 
12. นายกิตติพงษ์ คัชมาตย์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
13. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14. นางสาววิสุลัดดา ทรายค า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
15. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ/ผู้จดรายงานการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น. 
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นายชุมพร   แสงเป๊ก   เลขานุการสภาเทศบาลฯ    กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ 

ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลาประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายช่ือสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจ านวน 10   
ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย และ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง  ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2  ส าหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 สมัยท่ีสาม ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2561 

นายเจริญ  หงส์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ    รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561  ฝ่ายเลขานุการ 
ได้จัดส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่  อย่างไรขอเชิญ  (ขณะนี้มี
สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จ านวน 9 คน) 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อายสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 8 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้  เป็นญัตติแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ต่อเนื่องจากการรับหลักการร่าง   
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ในการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลต าบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561      
โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ประชุม
เพื่อพิจารณาเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 15.00 น. โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ให้สมาชิกสภา
เทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ที่ 36/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 
2561 ดังนั้น  จึงขอเชิญประธานกรรมการแปรญัตติฯ  ได้แจ้งผลการพิจารณาให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลฯ 
และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ (นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ เข้ามาประชุม) 

ข้าพเจ้านายสมบูรณ์  ดวงฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอเรียนว่าเมื่อครบก าหนดระยะเวลาย่ืนแปรญัตติในระหว่างวันที่ 9 – 16 
สิงหาคม 2561 ได้มีผู้ยืนหนังสือขอแปรญัตติเพียงท่านเดียว คือ นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรี
ต าบลแม่อาย และคณะกรรมการแปรญัตติฯ ประกอบด้วยข้าพเจ้า  นายสัญญา  แสนศรี กรรมการแปรญัตติฯ 
และนางรัตติกาล  ศรีอุทธา  กรรมการและเลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ ได้ด าเนินการประชุม  เมื่อวันที่  16 
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สิงหาคม 2561  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  โดยที่ประชุมได้พิจารณาค าขอแปรญัตติของนายกเทศมนตรี
ต าบลแม่อาย ที่ขอแก้ไขรายการที่พิมพ์ผิด ในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ านวน 2 รายการ และได้ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทั้งฉบับแล้ว ได้มีมติที่ประชุม ดังนี้  

1. เห็นชอบ ให้แปรญัตติแก้ไขรายการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากพิมพ์ผิด โดยไม่มีการแปรญัตติตัดลดงบประมาณแต่ประการใด จ านวน 2 
รายการ ดังนี้ 

1.1   รายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค หน้าที่ 
164 รายการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1 ต าบลแม่อาย เช่ือมหมู่ที่ 2 ต าบลแม่อาย 
จ านวน 240,000.- บาท จากข้อความ “เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1” เป็นข้อความดังนี้ “เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 6 , 7 ล าดับที่ 1” 

1.2   รายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค หน้าที่ 
164 รายการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ต าบลแม่อาย จ านวนเงิน  126,000.- 
บาท จากข้อความ “เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 2 หน้าที่ 31 ล าดับที่ 24” เป็นข้อความดังนี้ “เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 31 ล าดับที่ 24” 
  2.  เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562      
ที่สภาเทศบาลต าบลแม่อาย ได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ในส่วนที่ไม่มีการขอแปรญัตติฯ 
ทั้งฉบับ 

นายเจริญ   หงส์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ    เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ         
ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 และมีมติตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญ หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้ สภา
เทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ (ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุม จ านวน 10 คน) 

มติท่ีประชุม   เหน็ชอบ ให้แปรญัตติแก้ไขรายการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เนื่องจากพิมพ์ผิด โดยไม่มีการแปรญัตติตัดลดงบประมาณแต่ประการใด จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 

1.1 รายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค หน้าที่ 
164 รายการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 4/4 หมู่ที่ 1 ต าบลแม่อาย เช่ือมหมู่ที่ 2 ต าบลแม่อาย 
จ านวน 240,000.- บาท จากข้อความ “เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 1” เป็นข้อความดังนี้ “เป็นไปตามแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 6 , 7 ล าดับที่ 1” 

1.2 รายการในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค หน้าที่ 
164 รายการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 56/7A หมู่ที่ 8 ต าบลแม่อาย จ านวนเงิน  126,000.- 
บาท จากข้อความ “เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง 
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ฉบับที่ 2 หน้าที่ 31 ล าดับที่ 24” เป็นข้อความดังนี้ “เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่อายสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1/2561 หน้าที่ 31 ล าดับที่ 24” 
  2.  เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562      
ที่สภาเทศบาลต าบลแม่อาย ได้มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ในส่วนที่ไม่มีการขอแปรญัตติฯ 
ทั้งฉบับ 

ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง  การให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร  และให้ที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบ  และ ให้ตราเป็น     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือไม่  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 
2562  ด้วยคะแนนเสียง จ านวน 9 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  เพ่ือน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดซื้อรถบรรทุก 
(ดีเซล) จ านวน 1 คัน 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ  ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว และนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ได้ท าหนังสือมอบหมายให้ 
นายอานันต์ ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย เป็นผู้เสนอญัตติแทน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีฯ 

นายอานันต์  ศรียาหล้า   รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตามที่  สภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และกันเงินงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
จ านวน 1 คัน ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2560 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน 
งบประมาณตั้งไว้ 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจด็พันบาทถ้วน)  โดยตั้งงบประมาณฯ จัดซื้อตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มีนาคม 2560  แต่เนื่องจากส านักงบประมาณ ได้มีการปรับปรุง
และให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561 และได้มีการขออนุมัติให้แก้ไ ขค าช้ีแจง
งบประมาณใหม่  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2561  สมัยที่สอง    
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ไปแล้ว นั้น  

ข้าพเจ้า จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดซื้อ
รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน  รายละเอียดดังนี้ 
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- หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล   ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  ขนาด  1  ตัน  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มกราคม 2561  
งบประมาณตั้งไว้ 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี ้
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 31 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายการทีไ่ด้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้เบิกตัดปีไว้ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้
เบิกตัดปีได้ หรือขยายเบิกตัดปี   

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 ตามความนัยข้อ 59 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2547  ข้อ 59 วรรคหนึ่ง และ
วรรคสอง ก าหนดไว้ดังนี้ 

     ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถ่ินได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

       หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง 
ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ิน หรือกรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถ่ินแล้วแต่กรณี 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพื่อน าไปจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน  รายละเอียด
ดังนี้ 

- หน่วยงานส านักปลัดเทศบาล  ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  2,400 ซีซี  หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ มกราคม 2561  
งบประมาณตั้งไว้ 787,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

ด้วยคะแนนเสียงจ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงไม่มี (นายพนม  เดชะวงศ์  ไม่อยู่ในที่ประชุม)   

ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน
บ้านดอนชัยเพ่ิมเติม 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ  ได้ย่ืนญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว และนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ได้ท าหนังสือมอบหมายให้ 
นายอานันต์ ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย เป็นผู้เสนอญัตติแทน ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีฯ 
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นายอานันต์  ศรียาหล้า   รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขอ
ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนชัยเพิ่มเติม โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนบ้านดอนชัยขอรับงบประมาณสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเพิ่มเติม เนื่องจากจ านวน
นักเรียนปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 จ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน จากเดิมจ านวน 55 คน เปลี่ยนเป็น 61 
คน ซึ่งจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึน 6 คน ท าให้งบประมาณที่ได้รับจากเทศบาลต าบลแม่อายไม่เพียงพอ ดังนั้น 
โรงเรียนบ้านดอนชัยจึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันเพิ่มเติม จ านวน 6 คนๆ ละ 
20 บาท จ านวน 100 วัน เป็นจ านวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) และตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1180 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 ระบุข้อ 2.4 
กรณีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินค่าอาหารกลางวันไม่เพียงพอเนื่องจากมี
จ านวนเด็กรายใหม่เพิ่มข้ึน ท าให้มีรายจ่ายจริงมากกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้สถานศึกษาจัดท า
โครงการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มเติม และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
โอนงบประมาณรายจา่ยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ค่าอาหารกลางวันในส่วนที่
เพิ่มข้ึนได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีงบประมาณไม่เพียงพอให้ถือปฏิบัติตามข้อ 2.3  โดยเทศบาล
ต าบลแม่อาย ได้ด าเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 11/2561 
แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วน
ราชการ เงินอุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนชัย จ านวน 12,000 บาท และขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค า ช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4/2561 ตามรายการดังกล่าว และตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ ได้บัญญัติให้การจ่ายเงินอุดหนุนนั้น เทศบาลจะกระท า
ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนชัย  มีอาหารกลางวันรับประทานอย่างเพียงพอ  เทศบาลต าบล
แม่อาย จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ให้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ ตามรายการ
ดังกล่าวข้างต้น และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลแม่อาย แล้วจะได้รายงานขออนุมัติต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามล าดับ  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 67 (8) ได้บัญญัติดังนี้ “เทศบาลอาจมีรายจ่าย
ดังต่อไปนี้ (8) เงินอุดหนุน” และมาตรา 67 ทวิ ได้บัญญัติดังนี้ “การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8) และการ
จ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลแม่อายและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่  ขอเชิญ  หากไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบวาระนี้ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านดอนชัยเพิ่มเติม จ านวน 6 
คนๆ ละ 20 บาท จ านวน 100 วัน เป็นจ านวนเงิน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  ด้วยคะแนน
เสียงจ านวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง  1 เสียง  

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก  ขอเชิญ
เสนอได้ 
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นางรัตติกาล  ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลฯ  ขอประชาสัมพันธ์พิธีเปิดการอบรม
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าด้านภัยเต้านม  ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต าบล   
แม่อาย จ านวน 10 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 20,23,27 สิงหาคม 2561 วันที่ 3,6,10,13,17,20 กันยายน 
2561 และวันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ
ด้วย โดยตารางการอบรมโครงการฯ จะได้แจกให้ทุกท่านทราบต่อไป 

นายอานันต์  ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่อาย  ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเกิดพายุฝน
ในเขตพื้นที่อ าเภอแม่อาย ท าให้มีน้ าจ านวนมากไหลจากภูเขาเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย โดยจาก
การส ารวจคลองส่งน้ ามีการท าประตูกั้นน้ าไว้ ท าให้น้ ากัดเซาะได้รับความเสียหาย จึงขอทุกท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ดูแลเหมืองฝาย ช่วยดูแลเหมืองฝายแต่ละลูกด้วย 

นายสมบูรณ์  ดวงฤทธิ์   สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เหมืองฝายของเกษตรกรในปัจจุบันขาด
การดูแลอย่างจริงจัง ท าให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม จึงขอให้เทศบาลต าบลแม่อาย เชิญเกษตรกรเพื่อทราบ
ปัญหาการดูแลเหมืองฝายให้มีประสิทธิภาพด้วย 

นายณรงค์  ปัญญากุล  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ถ้าได้รับการแจ้งเตือนเรื่องพายุในพื้นที่
อ าเภอแม่อาย ขอได้ท าหนังสือแจ้งเตือน หรือประสานด้วยวาจาไปยังท่านก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะได้มีการเฝ้า
ระวังจุดเสียงภัยภายในพื้นที่ เพื่อจะได้ช่วยกันบรรเทาปัญหาที่อาจจะท าความเสียหายต่อประชาชน 

นายวัชระ   เสริฐสมใจ   รองปลัดเทศบาลต าบลแม่อาย  การสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล
ต าบลแม่อาย ได้ให้กองช่างส ารวจและออกแบบการก่อสรา้ง ให้สามารถพับเก็บได้ มีความแข็งแรง และสวยงาม
เพื่อจะได้น าเข้าแผนพัฒนาเทศบาลในครั้งต่อไป  และรั้วด้านหน้าโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่อาย สีได้หลุดลอก
เหลือแต่ซีเมนต์ มีตระใคร่น้ าข้ึน ท าให้ไม่สวยงาม จึงจะได้ด าเนินการจัดซื้อสีและให้จิตอาสาของสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลแม่อายช่วยด าเนินการต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก   ถ้าไม่มี  
ส าหรับวันน้ีหมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 
 
 
 
 
 

    (ลงช่ือ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายชุมพร   แสงเป็ก) 

    เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแม่อาย 
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คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจ าสภาเทศบาลต าบลแม่อาย ได้ตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม  
2561 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

(ลงช่ือ)             
                  (นายสมบูรณ์   ดวงฤทธ์ิ) 
                     ประธานกรรมการ ฯ     

 
 
(ลงช่ือ)             
               (นายประพันธ์   การินทร์บุตร)์ 
                          กรรมการ ฯ     

 
 
(ลงช่ือ)              
                 (นายอินปั๋น   มะโนน้อม) 
                         กรรมการ ฯ 

สภาเทศบาลต าบลแม่อาย  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕61 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 

 
 

 
        (ลงช่ือ)           

                (นายเจรญิ   หงษ์ประสทิธ์ิ) 
               ประธานสภาเทศบาลต าบลแมอ่าย  


