
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สี่ 

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
***************************************** 

ผู้มาประชุม  
๑. นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๒. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
๓. นายชุมพร แสงเป๊ก เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  
๔. นายอินปั๋น  มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   
๕. นายสมบูรณ์ ดวงฤทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  
๖. นายพนม   เดชะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย    
๗. นายสัญญา แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

ผู้ไมม่าประชุม  
๑. นางนงลักษณ์ ทานันท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
2. นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
3. นายใจคำ ตุมมาแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
4. นายมงคล   คำดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
5. นายกิตติพงศ์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
6. นางสาววิสุลัดดา ทรายคำ รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
7. นายธวัชชัย บุษดี นายช่างโยธาอาวุโส  
8. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.15  น. 

  นายชุมพร  แสงเป็ก  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้วและได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมปรากฏว่ามีจำนวน 7 ท่าน 
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สี่ สำหรับวันนี้ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. 2563 สมัยทีส่าม เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 
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นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 สมัยที่สาม ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภา ทุกท่าน
ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2563 สมัยทีส่าม  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  6  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  3    ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรี 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ   เพ่ือรายงานผลการ
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 ได้กำหนดให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลรวบรวมแผนงาน  เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือเสนอผู้บริหาร  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานส่วนราชการส่วนกลางส่วน
ภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการ
ดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วให้เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นใช้แผนการดำเนินงานต่อไป  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน  ๆที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 จึงขอแจ้งให้          
สภาเทศบาลตำบลแม่อายรับทราบว่าเทศบาลตำบลแม่อายได้ประกาศใช้ แผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  22 ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติ ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการแจ้งให้ทราบประกาศเทศบาลตำบลแม่อาย ไม่มีการลงมติ หากมี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ รายการค่าจัดซื้อ
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
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นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือนำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รายการครุภัณฑ์โรงงาน ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  ตามที่สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ .2563 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือนำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานการพาณิชย์  งานโรง
ฆ่าสัตว์ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง งบประมาณตั้งไว้ 24,000.- บาท เพ่ือใช้
ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย โดยกำหนดแรงดันของเครื่องฉีดน้ำขนาด 100 บาร์ จึงมีกำลัง
แรงดันของเครื่องฉีดน้ำไม่พอที่จะทำความสะอาด โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้
กันเงินงบประมาณเพ่ือนำไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังนี้ 

คำชี้แจงงบประมาณเดิม แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง งบประมาณตั้งไว้ 24,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ฉีดน้ำแรงดันสูง 100 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 24,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลตำบลแม่อาย มีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคย
จัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ 

คำชี้แจงงบประมาณใหม่ แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง งบประมาณตั้งไว้ 24,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
ฉีดน้ำแรงดันสูง ไม่น้อยกว่า 100 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 24,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้
กำหนดไว้ใช้มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลตำบลแม่อาย มีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือ
ราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด หรือราคาท่ีหน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 หมวด 
4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 30 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการ
ที่ได้การเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้การเงินหรือ
ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน” 

 นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
อภิปรายในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือนำไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
โรงงาน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง งบประมาณตั้งไว้ 24,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 
ไม่น้อยกว่า 100 บาร์ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 24,000.- บาท เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ใช้
มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลตำบลแม่อาย มีความจำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคย
จัดหาอย่างประหยัด หรือราคาที่หน่วยงานอื่นเคยจัดซื้อ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  6  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งด
ออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ 
พ.ศ. 2563  จากสำนักงานไปรษณีย์ สาขาแม่อาย  เกี่ยวกับอายุของโรงเรือน ของสำนักงานไปรษณีย์ สาขา
แม่อาย ว่าการที่เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประกาศและแจ้งรายการประเมินอายุโรงเรือนของสำนักงานไปรษณีย์ 
สาขาแม่อาย มีอายุโรงเรือน 33 ปี (นับแต่ปี 2530) คิดค่าเสื่อมร้อยละ 56 ไม่ถูกต้องเนื่องจาก สำนักงาน
ไปรษณีย์ เขต 5 ได้ชี้แจงข้อมูลตามสัญญาซื้อขายโรงเรือนสำนักงานไปรษณีย์ สาขาแม่อาย ในปี พ.ศ. 2525 
อายุโรงเรือน 38 ปี คิดค่าเสื่อมร้อยละ 66 และเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคำคัดค้านของ
สำนักงานไปรษณีย์ สาขาแม่อาย มีความถูกต้อง จึงได้คำนวณค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรือน
สำนักงานไปรษณีย์ สาขาแม่อาย อายุโรงเรือน 38 ปี คิดค่าเสื่อมร้อยละ 66 จะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนเงิน 
398.- บาท (สามร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน)  แต่สำนักงานไปรษณีย์ สาขาแม่อาย  ได้ชำระภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ในปี พ.ศ. 2563 ไว้แล้วเป็นจำนวนเงิน 573.- บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) ดังนั้น จึงต้อง
คืนภาษีที่รับชำระไว้เกินให้กับสำนักงานไปรษณีย์ สาขาแม่อาย เป็นจำนวนเงิน 175.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
ห้าบาทถ้วน) แต่เนื่องจากเป็นการคืนค่าภาษีภายหลังจากปีงบประมาณที่รับชำระภาษี ต้องได้รับอนุมัติจาก
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินคืนค่าภาษีที่ชำระไว้เกิน ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 96 (2) 
ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเงินคืนค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับ 
สำนักงานไปรษณีย์ สาขาแม่อาย เป็นจำนวนเงิน 175.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยข้อมูลเงิน
สะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีเงินสะสมทั้งสิ้น 135,212,530.72 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านสอง
แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าคืนภาษี
ในกรณีนี้ได ้

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 96 ได้กำหนดไว้ดังนี้ วิธีปฏิบัติในการ
ถอนคืนเงินรายรับ 
   (1) ขอเงินคืนภายในปีงบประมาณที่รับเงิน เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายคืนเงิน
รายรับดังกล่าว โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  (2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นค่าคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่รับชำระไว้เกินให้กับ
สำนักงานไปรษณีย์ สาขาแม่อาย เป็นจำนวนเงิน 175.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง
จำนวน  6  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 เข้าทำ
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นสถานที่ฝึกทางยุทธวิธี 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์    ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาล ขอความเห็นชอบใหก้องร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 
เป็นสถานที่ฝึกทางยุทธวิธี ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย พ้ืนที่หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือประโยชน์ต่อทางราชการ ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 จะได้ใช้ประกอบการขอ
อนุญาตเข้าทำประโยชน์กับกรมป่าไม้ต่อไป ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 
0505/296 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 

โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2559 มาตรา 13/1 วรรคสาม และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน  หรือเพ่ือประโยชน์  
อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 6 วรรคหนึ่ง และ
ข้อ 12 (6)  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
เป็นสถานที่ฝึกทางยุทธวิธี เพ่ือใช้ประกอบในการขออนุญาตตามระเบียบฯ กับกรมป่าไม้  ด้วยคะแนนเสียง
จำนวน  6  เสียง  ไมเ่ห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงผิว
จราจร ถนนเทศบาลซอย  35/3E หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอโอน
งบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีหลักการ
และเหตุผล ดังนี้ 

   เนื่องด้วยเทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องขอจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของการใช้ถนนเทศบาลซอย 35/3E หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อาย ซึ่งปัจจุบันเกิด
ความชำรุดเสียหายทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสัญจร  

   ดังนั้น จึงขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังนี้   
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1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
   - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 35/3E หมู่ที่ 6 ตำบลแม่
อาย ปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่30/64  

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 

21  ลำดับที่ 52  
1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 35/3D  หมู่ที่ 6  ตำบล
แม่อาย งบประมาณ 17,500.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 17,500.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 
17,500 บาท ไม่มีงบประมาณคงเหลือ คำชี้แจ้งหน้า 207  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 ได้บัญญัติดังนี้ “การโอนเงิน
งบประมาณรายงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังนี้   

1. โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
   - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย  35/3E  หมู่ที่ 6  ตำบล
แม่อาย ปรับปรุงผิวจราจรโดยการถมดินพร้อมปรับเกลี่ยตามสภาพพ้ืนที่ปริมาณไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์
เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที ่30/64  

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 

21  ลำดับที่ 52  
1. โอนลด 
- แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทศบาลซอย 35/3D  หมู่ที่ 6  ตำบล
แม่อาย งบประมาณ 17,500.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 17,500.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 
17,500 บาท ไม่มีงบประมาณคงเหลือ คำชี้แจ้งหน้า 207  

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  6  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่ม ีงดออกเสียงจำนวน 1 เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 2 หมู่ที ่1 ตำบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากข้อความที่ปรากฏในรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณ มีการบรรจุคำชี้แจงผิดจึง
จำเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้องตามปริมาณงานที่ได้ประมาณการไว้ จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อายแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. จากเดิม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 2 หมู่ที่ 1 
ตำบลแม่อาย รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.25 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 10 ท่อน งบประมาณ 
112,600.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 1/64 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 28 

ลำดับที่ 72 
1. แก้ไขเป็น แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาลซอย 2 หมู่ที่ 1 
ตำบลแม่อาย รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.25 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.12 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 10 ท่อน งบประมาณ 
112,600.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 1/64 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 28 

ลำดับที่ 72 

  จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายการดังกล่าวตามความนัยข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ได้บัญญัติไว้ดังนี้  “การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่” 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ 

 

 



8 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล
ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อาย รางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางระบายน้ำ กว้าง 0.25 เมตร ยาว 57.00 
เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 – 0.80 เมตร พร้อมวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 10 
ท่อน งบประมาณ 112,600.- บาท ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 1/64 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4/2563 หน้าที่ 28 

ลำดับที่ 72 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  6  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  9 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศที่ดิน (รายนางสาวปราริชาติ  ธิสูง) 
ให้กับเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอความ
เห็นชอบกรณีมีผู้อุทิศที่ดิน (รายนางสาวปราริชาติ  ธิสูง) ให้กับทางเทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 

ด้วยนางสาวปราริชาติ   ธิสูง อยู่บ้านเลขที่  215 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 24471 เล่ม 245 หน้า 71 ตำแหน่งที่ดิน
ระวาง 4849 II 3414-1 เลขที่ดิน 50 หน้าสำรวจ 1240 ตำบลมะลิกา เนื้อที่ 67  6/10 ตารางวา ที่ดิน
ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งความประสงค์จะอุทิศที่ดินตามโฉนดที่ดิน
เลขที ่24471 เล่ม 245 หน้า 71 ตำแหน่งที่ดินระวาง 4849 II 3414-1 เลขที่ดิน 50 หน้าสำรวจ 1240 
ตำบลมะลิกา เนื้อที่ 67 6/10 ตารางวา  ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่เทศบาลตำบลแม่อาย  เพ่ือให้เทศบาลตำบลแม่
อาย  นำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้านบ้านชัยสถาน  หมู่ที่ 7  ตำบลมะลิ
กา หรือโครงการต่างๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ต่อหมู่บ้านชัยสถานและเทศบาลตำบลแม่อาย ซึ่งกรณีการอุทิศ
ที่ดินที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน เทศบาลตำบลแม่อาย จะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลแม่อาย พิจารณาให้
ความเห็นชอบในการอุทิศที่ดินของนางสาวปราริชาติ ธิสูง ตามรายการดังกล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ “ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำ
ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” และตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบการอุทิศที่ดินนางสาวปราริชาติ   ธิสูง อยู่บ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา 
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ 24471 เล่ม 245 หน้า 71 
ตำแหน่งที่ดินระวาง 4849 II 3414-1 เลขที่ดิน 50 หน้าสำรวจ 1240 ตำบลมะลิกาเนื้อที่ 67  6/10 
ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้เทศบาลตำบลแม่อาย  
นำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้านบ้านชัยสถาน  หมู่ที่ 7  ตำบลมะลิกา หรือ
โครงการต่างๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์ต่อหมู่บ้านชัยสถานและเทศบาลตำบลแม่อาย ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  
6  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบกรณีมีผู้มอบเลื่อยยนต์ ความยาวใบเลื่อย ขนาด 
11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ    ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือขอความ
เห็นชอบกรณีมีผู้มอบเลื่อยยนต์ความยาวใบเลื่อยขนาด 11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ให้กับทางเทศบาลตำบล
แม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

ด้วยสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ได้มอบครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 
ระบบ 2 จังหวะ ความยาวใบเลื่อยขนาด 11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือให้เทศบาลตำบลแม่อาย ไว้ใช้เป็น
เครื่องมือในการบริการสาธารณะ อาทิเช่น การตัดต้นไม้ที่ล้มกีดขว้างการคมนาคม การตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ที่จะ
เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นต้น  ซึ่งกรณีการอุทิศพัสดุที่มีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
เทศบาลตำบลแม่อาย จะรับมอบพัสดุดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ดังนั้นจึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลแม่อาย พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ระบบ 2 จังหวะ ความยาวใบ
เลื่อยขนาด 11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลแม่อาย  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ “ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) 0405.2/020147 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญสมาชิกทุกท่านลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับมอบเลื่อยยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน ระบบ 2 จังหวะ ความยาวใบเลื่อยขนาด 
11.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพ่ือเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลแม่อาย  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  6  เสียง  
ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ มีท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุม ขอเชิญ
เสนอได้ 
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นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  สถานการการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด 19 ยังน่าเป็นห่วง ซึ่งอำเภอแม่อาย ได้มีการตั้งด่านตรวจคัดกรองที่ตำบลท่าตอน ขอให้ทุกท่านมีความ
ระมัดระวังในการอยู่ในที่ชุมชนด้วย   

การตั้งธรรมหลวง เทศมหาชาติ จะได้มีการจัดขึ้นในวันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2563 โดยใน
ปีนี้วัดมาตุการามเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งรายละเอียดจะได้มีการนัดประชุมฝ่ายที่เกีย่วข้องใน
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โดยใช้งบประมาณของสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่อาย จำนวน 50,000.- บาท โดยมี
กิจกรรมการการสืบชะตา  ฟังเทศธรรมอานิสงส์  ธรรมอุทิศ  การและกของขวัญปีใหม่ การเทศมหาชาติ 13 
กัณฑ์  การตัดบาตร  ขบวนแห่เจ้าแม่มะลิกา รายละเอียดจะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป  

ทีป่ระชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  10.30  น. 
  

  (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕63 สมัยที่สี่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน  2563 
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)                  
                  (นายสมบูรณ์   ดวงฤทธิ์) 
                     ประธานกรรมการ ฯ                 
             

(ลงชื่อ)              
                 (นายอินปั๋น   มะโนน้อม) 
                          กรรมการ ฯ     
 

(ลงชื่อ)                
                   (นายพนม   เดชะวงศ์) 
                          กรรมการ ฯ     

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕63 สมัยทีส่ี่ ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
        (ลงชื่อ)           

                (นายเจริญ   หงษ์ประสิทธิ์) 
               ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  


