
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม คร้ังที่ 2 

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
***************************************** 

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

ผู้ไม่มาประชุม - 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
2. นายอานันต์   ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
3. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
4. นายมงคล คำดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
5. นายใจคำ ตุมมาแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
6. นายสมหมาย คงตาล  ปลัดเทศบาลตำบลแม่อายฃ 
7. นายกิตติพงษ์ คัชมาตย์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
8. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
9. นายประมวล   เสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.40  น. 
  นายพนม   เดชะวงศ์   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามี
จำนวน 12 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิด

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 สำหรับวาระนี้ไม่มี
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมยัที่สาม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ หากไม่มีผู้ใดจะ
ขอแก้ไข ขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 เมือ่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  11  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  
งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง     

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

นายชุมพร  แสงเป๊ก   ประธานสภาเทศบาลฯ   ในระเบียบวาระนี้  เป็นการแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อเนื่องจากการรับหลักการร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการประชุมสภาเทศบาลเทศบาลตำบลแม่อาย สมัย
สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการแปรญัตติ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาเมื่อวันที่ 16 
สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1,2 ให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ตามหนังสือสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ที่  32/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ดังนั้น จึงขอเชิญประธาน
กรรมการแปรญัตติฯ  ได้แจ้งผลการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทราบ 

นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ข้าพเจ้า ประธานกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเรียนว่ากำหนดระยะเวลายื่นแปรญัตติฯ  วันที่ 9 
สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.30 น. และระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น.  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 
12.00 น. ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลแม่อาย นั้น  เมือ่ครบกำหนดแล้วไม่มีผู้ยื่นขอแปรญัตติร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ประกอบด้วย
ข้าพเจ้า  นายสัญญา  แสนศรี  ประธานกรรมการแปรญัตติฯ   นายพนม  เดชะวงศ์ กรรมการแปรญัตติฯ   
นางสาวเรณู  เป็งจันทร์  เลขานุการกรรมการแปรญัตติฯ  และนายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบล
แม่อาย  ได้ดำเนินการประชุม  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป   โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบตามร่าง   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ที่สภาเทศบาลตำบล
แม่อาย ได้มีมติรับหลักการเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ทั้งฉบับ  

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 และมีมติตามที่ได้กล่าวมาแล้ว มีสมาชิก
สภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีท่านใดจะอภิปราย ขอให้สภาเทศบาลลงมติในระเบียบ
วาระนี้ 
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มติทีป่ระชุม   เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ทั้งฉบับ  
ด้วยคะแนนเสียง ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 12 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง  การให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะได้
ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร  และให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ลงมติว่าจะให้ความ
เห็นชอบ และให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม่  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 
2565  ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 12 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายการปรับปรุงกระเบื้อง พื้นบันได ขึ้น-ลง ขึ้นเมรุฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  รายการปรับปรุงกระเบื้องพ้ืนบันได ขึ้น-ลง ขึ้นเมรุฌาปนสถาน  หมู่ที่  4  ตำบล
แม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจสอบกระเบื้องปูพ้ืนบันไดทางขึ้น – ทางลง เมรุ 
ฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏว่าพ้ืนกระเบื้องปูพ้ืนบันไดทางขึ้น – ทางลงฯ 
เสื่อมสภาพจริง ประกอบกับในช่วงฤดูฝนมีน้ำฝนเกาะพ้ืนผิวกระเบื้อง ทำให้ลื่น อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะที่มี
การใช้งานได้จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกระเบื้องปูพ้ืนบันไดขึ้นทางขึ้น – ทางลงฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามที่
กล่าวมาข้างต้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงกระเบื้องพ้ืนบันไดขึ้น – ลง ขึ้นเมรุฌาปนสถานบ้าน
ใหม่ปูแช่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 55,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าโครงการปรับปรุงกระเบื้องพ้ืนบันไดขึ้น – ลง ขึ้นเมรุฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ กระเบื้องขนาด กว้าง 12 นิ้ว X 12 นิ้ว จำนวนหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 38 ตร.ม. และใส่จมูก
บันได 33 ขั้น พร้อมรื้อถอนกระเบื้องพ้ืนเดิม ตามแบบเทศบาลกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 81 

ลำดับที ่72  
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โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุ

ก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 25,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 25,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 
25,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.00.- บาท คำชี้แจงหน้า 207 

โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
งบประมาณตั้งไว้  15,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  15,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้จำนวน  
10,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 5,000.- บาท คำชี้แจงหน้า 176 

โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 20,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.- บาท คำชี้แจงหน้า 179 

ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการปรับปรุงกระเบื้อง พ้ืนบันได ขึ้น-ลง ขึ้นเมรุฌาปนสถาน 
ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขออนุมัติสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย อนุมัติให้กันเงินงบประมาณปรับปรุงกระเบื้อง พ้ืนบันได ขึ้น-ลง ขึ้นเมรุฌาปนสถาน 
งบประมาณ 55,000.- บาท เพ่ือไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน    
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผู้ใดจะเสนอ ขอเชิญลงมติได ้

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และขออนุมัติ   
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการปรับปรุงกระเบื้อง  พ้ืนบันได  ขึ้น-ลง 
ขึ้นเมรฌุาปนสถาน หมู่ที่ 4 ดังนี้ 
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงกระเบื้องพ้ืนบันไดขึ้น – ลง ขึ้นเมรุฌาปนสถานบ้าน
ใหม่ปูแช่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่  งบประมาณตั้งไว้ 55,000.- บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการปรับปรุงกระเบื้องพ้ืนบันไดขึ้น – ลง ขึ้นเมรุฌาปนสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ กระเบื้องขนาด กว้าง 12 นิ้ว X 12 นิ้ว จำนวนหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 38 ตร.ม. และใส่จมูก
บันได 33 ขั้น พร้อมรื้อถอนกระเบื้องพ้ืนเดิม ตามแบบเทศบาลกำหนด 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 81 

ลำดับที ่72  
โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าวัสดุ ประเภท วัสดุ

ก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ 25,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 25,000.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 
25,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.00.- บาท คำชี้แจงหน้า 207 

โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ 
งบประมาณตั้งไว้  15,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  15,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้จำนวน  
10,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 5,000.- บาท คำชี้แจงหน้า 176 

โอนลด  
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการรณรงค์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟป่า งบประมาณตั้งไว้ 20,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 20,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 0.- บาท คำชี้แจงหน้า 179 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 11 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ
โครงการเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ ซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รายการโครงการเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

เนื่องด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประสบปัญหาเครื่องตัดหญ้าที่มีอยู่จำนวน 3 เครื่อง  
มีความชำรุดบ่อยครั้ง ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องซื้อเครื่องตัดหญ้า ตามที่
กล่าวมาข้างต้น จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า

ครุภัณฑ์ โครงการเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน งบประมาณตั้งไว้ 12,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
เครือ่งตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 12,000.- บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 

1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 
4. รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
5. ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่

เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพ่ือใช้ในงานรักษาความสะอาด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 93 

ลำดับที่ 11  
โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ

เครื่องแต่งกาย งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 19,600.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 12,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 7,600.00.- บาท 

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน งบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหมใ่ห้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2561 ข้อ 59 วรรคหนึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี” 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายหรือไม่ขอเชิญ ถ้าไม่มีผู้ใดจะเสนอ ขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  และขออนุมัติ    
กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการโครงการเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 
ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดครุภัณฑ์ ประเภทค่า

ครุภัณฑ์ โครงการเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน งบประมาณตั้งไว้ 12,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครือ่ง เครื่องละ 12,000.- บาท คุณลักษณะ ดังนี้ 
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1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 
3. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว 
4. รัศมีตัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว 
5. ความจุถังน้ำมันเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 1.50 ลิตร 
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่เทศบาลมีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่

เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อเพ่ือใช้ในงานรักษาความสะอาด 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 93 

ลำดับที่ 11  
โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุ

เครื่องแต่งกาย งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 19,600.- บาท โอนลดครั้งนี้
จำนวน 12,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 7,600.00.- บาท 

ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 11 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ ขอแจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ได้กำหนดไว้ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เพ่ือ
พิจารณาญัตติต่างๆ ให้ของเทศบาลตำบลแม่อาย และจะได้แจ้งเป็นหนังสือให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
แม่อายทราบต่อไป มีท่านใดจะเสนอที่ประชุมอีก ขอเชิญเสนอได้ 

นายส่งสุข   มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ถนนเส้นโรงฆ่าสัตว์เทศบาลจุดที่แคบ จะมี
การขยายถนนอย่างไร ได้รับทราบจากชาวนาว่ายินยอมให้พ้ืนที่ติดถนนเพ่ือขยายถนนให้ได้มาตรฐานแล้ว ซึ่ง
ถนนเส้นนี้ถ้าดำเนินการทำถนนคอนกรีตเชื่อมกับถนนเส้นโป่งช้างโคต หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย ก็สามารถใช้
ประโยชน์ได้หลายอย่าง ทั้งการเกษตร และการออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน 

นายพัสกร  มหาวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  เนื่องจากมีฝนตกหนักในพื้นที ่หมูท่ี่ 6 หมู่ที่ 
9 ตำบลแม่อาย ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากลำน้ำอายมีเศษไม้ขวามทางน้ำ ฝ่ายบริหารจะ
ดำเนินการอย่างไร ขอให้เข้าไปตรวจสอบให้ด้วยหากเกิดฝนตกหนักอีกก็จะทำให้น้ำท่วมข้ึนอีก 

 นายประพันธ์  วรรณปัน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอขอบคุณคณะทำงานช่วยเหลือน้ำท่วม
เทศบาล ที่ได้ไปช่วยชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมเมื่อวันที่ผ่านมา เนื่องจากฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำหลากพัดเอาต้นไม้
ขนาดใหญ่มากองที่ฝ่ายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย ประตูระบายน้ำพังเสียหายทำให้น้ำเอ่อท่วม
บ้านเรือนประชาชน  ทางคณะกรรมการเหมืองฝายขอให้เทศบาลได้มีการเข้าไปดูแลปรับปรุงให้ด้วย 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้นำปัญหาของชาวบ้านมา
นำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ถนนเส้นทางไปโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ซึ่งทางฝ่ายผู้บริหารได้
รวบรวมงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2564 จำนวนกว่า 2 ล้านบาท ซึ่งจะได้นำ
งบประมาณในส่วนนี้ดำเนินการกับถนนเส้นนี้ซึ่งถือว่าเป็นเส้นหลักเชื่อมกับหมู่ท่ี 7 ตำบลแม่อาย 
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  ฝายส่งน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อายกรมชลประทานได้สร้างมากว่า 40 ปี จาก
ปัญหาที่ผ่านมาได้มีเศษขยะจากบ้านเรือนประชาชนปัจจุบันมีแค่ 10%  กว่า 90% เป็นเศษไม้ เศษหญ้า ฝาย
ส่งน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย มีประตูเปิดปิดอยู่ 5 ช่อง มีอยู่ 3 ช่องตรงกลางที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
โดยการกดปุ่มเปิดปิดประตูน้ำ ส่วนอีก 2 ช่องใช้มือหมุนเปิดปิดประตูน้ำ ปัจจุบันที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเสียไป 1 
ช่อง และพ้ืนปูนของตัวฝ่ายส่งน้ำก็ชำรุดบ้างแล้วหากจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงฝายส่งน้ำตามแบบ
วิศวกรรมโยธา เทศบาลตำบลแม่อายไม่สามารถทำได้เนื่องจากสภาพของฝายใช้งานมานานกว่า 40 ปีแล้ว 
ต้องดำเนินการรื้อและสร้างใหม่  ซึ่งต้องออกแบบการก่อสร้างโดยกรมชลประทาน  ใช้งบประมาณกว่า 10 
ล้านบาท งบประมาณในส่วนนี้เทศบาลมีไม่เพียงพอ แต่ได้เสนอโครงการเกี่ยวกับชลประทานในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อายกว่า 10 โครงการ ให้กรมชลประทานนำเข้าแผนของกรมชลประทานแล้ว   แต่โครงการของ
เทศบาลตำบลแม่อายที่ได้เสนอไปยังไม่ได้รับการพิจารณา จึงต้องขอให้ชาวนาช่วยกันดูแลเหมืองฝาย และ
เหมืองฝายกลางหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลแม่อาย มีคณะกรรมการเหมืองฝายซึ่งทางชาวนาได้มีการตั้งกรรมการ
คอยดูแลอยู่แล้ว ในช่วงหน้าฝนนี้ก็ขอให้มีการเปิดประตูระบายน้ำ เพ่ือป้องกันการเสียหายของประตูระบายน้ำ
ก็สามารถช่วยได้ และที่ผ่านมาเทศบาลตำบลแม่อายก็ได้ให้รถไปตักเศษไม้เศษขยะออกจากหน้าฝายได้กว่า 7 
คันรถบรรทุก และการลุกล้ำลำน้ำอาย ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน เทศบาลได้ออก
ตรวจสอบซึ่งพบว่าไม่มีบ้านเรือนรุกล้ำ แต่ได้มีการปลูกต้นกล้วยรุกล้ำเข้าไปในลำน้ำอาย ทำให้การระบายน้ำ
ของลำน้ำอายเกิดปัญหาติดขัด  

การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโควิด-19 เทศบาลตำบลแม่อายได้ทำหนังสือถึงหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านที่มีศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ได้ขอใช้เป็นที่กักตัวหรือศูนย์พักคอย ซึ่งได้รับการตอบรับจำนวน 
5 หมู่บ้าน แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะเข้ากักตัวขอให้เป็นคนในหมู่บ้านนั้น และไม่รับคนต่างหมู่บ้าน จึงขอให้สมาชิก
สภาเทศบาลได้ช่วยอธิบายให้ทางชาวบ้านให้เข้าใจด้วยหากคนในหมู่บ้านตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยง โควิด-19 จะทำ
อย่างไร หากเทศบาลดำเนินการเรียบร้อยจะได้รายงานให้อำเภอแม่อายทราบเพ่ือดำเนินการต่อไป ชื่อสามารถ
ใช้งบประมาณของเทศบาลในการปรับปรุงดูแล มีอาหารให้ผู้ที่ถูกกักตัวด้วย ซึ่งการบริหารจัดการศูนย์  มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน มีเวรอาสาป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนประจำหมู่บ้าน ร่วมกันดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัว  

สำหรับคณะทำงานของเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ได้มีการแต่งตั้งให้ตรวจตลาดสด ขอให้มีการ
ออกตรวจตามแบบที่ได้จัดทำไว้ ส่วนการประเมินว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานป้องกัน โควิด-19 หรือไม่นั้นเป็น
หน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตลาดค้าในชุมชนก็เป็นแหล่งที่มีความเสี่ยงขอให้
คณะทำงานออกตรวจสอบด้วย ซึ่งทางฝ่ายบริหาร คณะทำงาน ต้องขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลแม่อายทุกท่านขอให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาของชาวบ้านด้วย  

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายพนม   เดชะวงศ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
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คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2  ในวันที่ 18 สิงหาคม  
2564  เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

(ลงชื่อ)                  
(นายส่งสุข    มูลเมือง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 

(ลงชื่อ)              
(นางพัชริดา   สรรพจารย์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

(ลงชื่อ)              
(นายพัสกร   มหาวรรณ์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 

 
 
 
 
(ลงชื่อ)      

 (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

 


