
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่หนึ่ง คร้ังที่ 1 

ในวันที่  8  มกราคม  2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

***************************************** 

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

ผู้ไม่มาประชุม   
- นายอินปั๋น  มะโนน้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พ.ต.ท.กันต์พงษ์ วงค์วิชัย (แทน) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่อาย 
2. นายคเชนต์ มาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลมะลิกา 
3. นายณรงค์ ปัญญากุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลมะลิกา 
4. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
5. นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
6. นายอานันต์   ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
7. นายใจคำ ตุมมาแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
8. นายมงคล คำดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
9. นายสมหมาย คงตาล ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
10. นายกิตติพงษ์ คัชมาตย์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
11. นายชัยทัพพ์   วงศ์ไกรวาล รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
12. นายประมวล   เสนสุข เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.10  น. 

  นายชุมพร  แสงเป็ก  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้วและได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุมปรากฏว่ามีจำนวน 7 ท่าน 
ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัยและดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 
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มีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 1 ท่าน  คือนายอินปั๋น มะโนน้อม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  
พ.ศ. 2563 สมัยที่สี่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. 2563 สมัยที่สี่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่ง
ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่อย่างไรขอเชิญ หากไม่มีการ
อภิปรายขอเชิญลงมติได ้

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. 
2563 สมัยที่สี่  ด้วยคะแนนเสียง จำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติตำบลแม่อาย เรื่อง การควบคุมการเผาใน
ที่โล่ง พ.ศ. 2564 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์   ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้ เป็นญัตติซึ่ง
นายกเทศมนตรีฯ ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยนายกเทศมนตรีฯ ขอให้สภาเทศบาลตำบลแม่อาย พิจารณา
สามวาระรวดเดียว ตามข้อ 45 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ดังนั้นจึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  
ว่าจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลแม่อาย  เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง  พ.ศ. 2564   เป็นสามวาระ
รวดเดียว โดยพิจารณาวาระที่ 1 การรับหลักการ  วาระที่ 2 การแปรญัตติ  และวาระที่ 3  การเห็นชอบให้
ตราเป็นเทศบัญญัติ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายในครั้งนี้  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวขอเชิญ  หากไม่มีการอภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบพิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลแม่อาย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 
2564 สามวาระรวดเดียว ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ  ในเมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
ได้พิจารณารา่งเทศบัญญัติตำบลแม่อาย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 เป็นสามวาระรวดเดียว 
ดังนั้น จะได้พิจารณาในวาระที่ 1 การรับหลักการของร่างเทศบัญญัติตำบลแม่อาย เรื่อง การควบคุมการเผาใน
ที่โล่ง พ.ศ. 2564 ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
  นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย   ข้าพเจ้าขอความเห็นชอบร่าง
เทศบัญญัติตำบลแม่อาย เรื่อง การควบคมุการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลแม่อาย ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง

ทางทิศตะวันออกและทิศใต้มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ ส่วนทิศเหนือและทิศตะวันตกติดกับเชิงเขา ประสบกับ
ปัญหามลพิษหมอกควันและไฟป่า ซึ่งสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่ง การเผาตามเชิงเขาและจากไฟป่า  ทำให้
ประชาชนได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดมลพิษจาก
หมอกควันและไฟปา่ จึงเห็นควรตราเทศบัญญัตินี ้
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- ร่าง – 

เทศบัญญัติตำบลแม่อาย 
เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 

                    โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตำบลแม่อาย ว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่งในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือป้องกันมลพษิท่ีเกิดจากหมอกควันและไฟป่า อันเกิดอันตรายต่อประชาชน 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 50 (1) (3) (4) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 และมาตรา 16 (30) แห่งพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมาตรา 26  
มาตรา 27 และมาตรา 28  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลตำบลแม่อาย โดยได้รับ
ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลแม่อาย และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติตำบลแม่อาย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง                 
พ.ศ. 2564” 
  ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 
  ข้อ 3  บรรดาเทศบัญญัติ  ประกาศ  คำสั่งอ่ืนใดของเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ขัดหรือแย้งกับ                
เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4  เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ เมื่อปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ สำนักงานเทศบาลตำบล
แม่อาย แล้ว 7 วัน  

หมวด 1 
บททั่วไป 

  ข้อ 5  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามเทศบัญญัตินี ้
  “การเผาในที่โล่ง” หมายความว่า  การเผาทุกประเภทที่ก่อให้เกิดมลพิษและอาจก่อให้เกิด
อันตรายต่อประชาชน 
  “การกำหนดห้ามเผา”  หมายความว่า การกำหนดห้ามการเผาในที่โล่งตามเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ 6  การกำหนดห้ามเผานั้นเทศบาลตำบลแม่อาย จะกำหนดห้วงเวลาตามความเหมาะสม
โดยจะประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  ข้อ 7  หากมีกรณีจำเป็นต้องเผาในที่โล่ง ในห้วงเวลาที่กำหนดห้ามเผานั้น ต้องได้รับอนุญาต
จากเจา้พนักงานท้องถิ่น และต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ ควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะเสร็จสิ้นการเผา 
  ข้อ 8  ห้ามผู้ใดเผาในที่โล่งในห้วงเวลาห้ามการเผา เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและต้อง
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมวด 2 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 9  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการดับหรือยุติการเผา ในกรณีที่มีการเผาในที่โล่งที่มิได้ 
รับอนุญาต  โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้เผา 
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ข้อ 10  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการ
ตรวจตรา  ตรวจสอบ  ควบคุมการเผาในที่โล่ง 
  ข้อ 11  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจตามคำสั่งของพนักงานท้องถิ่นตามความในเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ 12  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกันและลด
หมอกควันตามสื่อต่างๆ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในเทศบัญญัตินี้ 

หมวด 3 
บทกำหนดโทษ 

ข้อ 13  ผู้ใดได้ทำการเผาในที่โล่งในห้วงเวลากำหนดห้ามการเผา  โดยมิได้รับอนุญาตจาก  
เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น ต้องได้รับโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท และต้องดับหรือยุติการเผาโดยทันที 

ข้อ 14  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่อาจมีโทษ 
ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
  ข้อ 15  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้น  การบังคับใช้เทศบัญญัตินี้  ตามความเหมาะสม
และไม่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชน 

ข้อ 16  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์  เทศบัญญัตินี้ให้ประชาชนทราบ 
โดยทั่วกัน 

ข้อ 17  ให้บรรดาค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้นำส่งเป็นรายได้ของเทศบาลตำบลแม่อาย 
ข้อ 18 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และมี

อำนาจออกประกาศและคำสั่ง ให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี ้

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
ในญัตตินี้ขอเชิญ หากไม่มีการอภิปรายจึงขอความเห็นชอบในการพิจารณาวาระที่ 1 รับหลักการร่างเทศ
บัญญัติตำบลแม่อาย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 ขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติตำบลแม่อาย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 
2564 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไมม่ี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระท่ี 2 การ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติตำบลแม่อาย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564  ในการพิจารณาวาระนี้
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานสภาเทศบาลตำบล  
แม่อาย เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอให้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ตำบลแม่อาย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 ขอเชิญเสนอได ้ หากไม่มีการอภิปรายจึงขอความ
เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติตำบลแม่อาย  เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 ขอเชิญลงมติได้  

มติที่ประชุม เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติตำบลแม่อาย  เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564    
ที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่อายเสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี 
งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

นายเจริญ  หงษ์ประสิทธิ์  ประธานสภาเทศบาลฯ   ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่  3   
การเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  ในวาระนี้ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย
ถ้ามีเหตุอันสมควร  ดังนั้น  จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบและให้
ตราเป็นเทศบัญญัติตำบลแม่อาย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564 หรือไม ่ขอเชิญลงมติได้ 
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มติที่ประชุม เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติตำบลแม่อาย เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2564
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 6 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกขอเชิญ
เสนอได้ ถ้าไมผู่้ใดเสนอสำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 10.00 น. 
 

  (ลงชื่อ)     ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 

    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 มกราคม 
2564 เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
(ลงชื่อ)                  
                  (นายสมบูรณ์   ดวงฤทธิ์) 
                     ประธานกรรมการ ฯ     

                           

(ลงชื่อ)                   -------  
                 (นายอินปั๋น   มะโนน้อม) 
                          กรรมการ ฯ     

 
(ลงชื่อ)                
                   (นายพนม   เดชะวงศ์) 
                          กรรมการ ฯ     
 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕64 สมัยทีห่นึ่ง ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย …………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


