
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก คร้ังที่ 2 

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
************************************************** 

ผู้มาประชุม  
1. นายชุมพร     แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
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. นายพัสกร        มหาวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
9. นางสาวเรณู    เป็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
10. นายยุทธกร   แก้วงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายส่งสุข   มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 
2. นายมณเฑียร     มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
2. นายอานันต์   ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
3. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
4. นายมงคล คำดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
5. นายใจคำ ตุมมาแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
6. นายสมหมาย คงตาล  ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
7. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางสาววิสุลัดดา ทรายคำ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
9. นายประมวล   เสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 

  นายพนม  เดชะวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ 
ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามีจำนวน 10 
ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุม
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564  สมัยแรก ครั้งที่ 2  สำหรับวาระนี้มีเรื่องจะแจ้ง
ให้ทราบ ดังนี้ 
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นายส่งสุข  มูลเมือง  และนายมณเฑียร   มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอลา
การประชุมสภาเทศบาลในวันนี้เนื่องจากติดภาระกิจส่วนตัว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายครั้งแรก เม่ือวันที่  7 
พฤษภาคม  2564 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ   รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล    
แม่อายครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน
ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่อย่างไรขอเชิญ หากไม่มีผู้ใดจะอภิปรายขอเชิญลงมติได้ 

มติทีป่ระชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อายครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  
2564 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ  ประจำปี  พ.ศ. 
๒๕64  สมัยแรก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 สมัยแรก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่ง
ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ.  
๒๕64 สมัยแรก ครั้งที ่1 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  
งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคเข้าใช้พื้นที่เพื่อดำเนิน
กิจการประปา 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีฯ   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย  ขอความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค เข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือดำเนินกิจการประปาในพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือ
การประปาส่วนภูมิภาคจะนำไปประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ ที่อยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย เนื้อที่ 5 ไร่ 25 ตารางวา พ้ืนที่หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประเภท
ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม ้พุทธศักราช 2483 

โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2507 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 มาตรา 13/1 วรรคสาม และระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็น
สถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 6 วรรคหนึ่ง และข้อ 12 (6) และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 
มิถุนายน 2563 รายละเอียดตามหนังสือที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
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นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรอืไมข่อเชิญ หากไม่มีผู้ใดจะเสนอขอเชิญลงมติได ้

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือดำเนินกิจการประปาในพ้ืนที่ป่าไม้  เพ่ือให้
การประปาส่วนภูมิภาคจะนำไปประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลแม่อาย เนื้อที่ 5 ไร่ 25 ตารางวา พ้ืนที่หมู่ที่ 8 ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วย
คะแนนเสียงจำนวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 หมวด 1  องค์กรจัดทำแผน  ข้อ  8  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาทอ้งถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  โดยมีวาระ
การดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  ส่งผลให้
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย ที่คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายจำนวนสามคน ตามคำสั่ง
เทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 254/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลงวันที่  20  
กรกฎาคม  2561 สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเนื่องจากหมดวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   

ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลแม่อาย คัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
แม่อายจำนวนสามคน  เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายแทนตำแหน่งที่ว่างลง  

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ขอเชิญ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  
จำนวน 3 คน  เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายแทนตำแหน่งที่ว่างลง  โดยให้
สมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อทีละคน และให้มีผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญเสนอได้ 

นายพนม  เดชะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อนายประพันธ์  วรรณปัน  
เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย   

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  นายพนม  เดชะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
ได้เสนอชื่อนายประพันธ์  วรรณปัน เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอสมาชิก
สภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ นายสัญญา  แสนศรี  และนายปรีชา  กันทะวงค์  มีผู้ใดจะอภิปราย
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญเสนอรายชื่อคนที่ 2  

นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อนายปรีชา  กันทะวงค์  
เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย   
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นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ   นายสัญญา   แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  
ไดเ้สนอชื่อนายปรีชา  กันทะวงค์ เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย ขอสมาชิกสภา
เทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ นางพัชริดา  สรรพจารย์  และนายพัสกร  มหาวรรณ์  มีผู้ใดจะอภิปราย
หรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญเสนอรายชื่อคนที่ 3 

นางนงลักษณ์  ทานันท์  รองประธานสภาเทศบาลฯ ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อนางพัชริดา  สรรพ
จารย์  เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย   

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  นางนงลักษณ์  ทานันท์  สมาชิกสภาเทศบาล  
ได้เสนอชื่อนางพัชริดา สรรพจารย์ เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย ขอสมาชิก
สภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ นายยุทธกร  แก้วงาม  และนางสาวเรณู   เป็งจันทร์  เมื่อได้
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายครบทั้ง 3 คนแล้ว จะได้มีการลงมติ  มีท่านใดจะเสนอรายชื่อหรือ
อภิปรายขอเชิญได้ ถ้าไม่มีขอเชิญลงมตไิด ้

มติทีป่ระชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
แม่อาย จำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังนี้ 

1. นายประพันธ์   วรรณปัน    
2. นายปรีชา   กันทะวงค์    
3. นางพัชริดา   สรรพจารย์        

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6 ญัตติ  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง การแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 143/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย ลงวันที่ 7  ตุลาคม 2563 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548  และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ( 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จำนวนสามคน  ซ่ึงตามคำสั่งเทศบาลตำบลแม่อาย ที่ 143/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลงวันที่  7  ตุลาคม  2563  ได้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  จำนวน
สามคน ได้หมดวาระลงเนื่องจากพ้นสภาพสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตาม
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  

นายชุมพร   แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ขอเชิญ หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  
จำนวน  3 คน  เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายแทน
ตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อทีละคน และให้มีผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญเสนอได้ 
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นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อนายพัสกร  มหาวรรณ์  
เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  นายสัญญา  แสนศรี  ได้เสนอชื่อนายพัสกร  
มหาวรรณ์  เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย         
ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ นายปรีชา กันทะวงค์  และนายยุทธกร  แก้วงาม  ขอเชิญ
เสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลคนที่ 2  

นางพัชริดา  สรรพจารย์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อนายยุทธกร  แก้วงาม  
เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ นางพัชริดา  สรรพจารย์ ได้เสนอชื่อนายยุทธกร  
แก้วงาม  เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย ขอสมาชิก
สภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ นางนงลักษณ์  ทานันท์  และนางสาวเรณู  เป็งจันทร์  ขอเชิญเสนอ
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลคนที่ 3 

นางสาวเรณู  เป็งจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อนางนงลักษณ์  ทานันท์  
เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร   แสงเป๊ก   ประธานสภาเทศบาลฯ   นางสาวเรณู  เป็งจันทร์  ได้เสนอชื่อ      
นางนงลักษณ์   ทานันท์  เพ่ือดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล 
แม่อาย ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ นายปรีชา  กันทะวงค์  และนายพัสกร  มหาวรรณ์  
เมื่อได้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อายครบทั้ง  3  คนแล้ว จะได้มีการ
ลงมติ  มีท่านใดจะเสนอรายชื่อหรืออภิปรายขอเชิญได้  ถ้าไม่มีขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังนี้ 

1. นายพัสกร    มหาวรรณ์    
2. นายยุทธกร    แก้วงาม  
3. นางนงลักษณ์  ทานันท์   

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  7 ญัตติ  เรื่อง ขอความเห็นชอบให้สภาเทศบาลตำบลแม่อาย มอบหมายสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย เป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลแม่อาย 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบ
ให้สภาเทศบาลตำบลแม่อาย มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายเป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้  
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ด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย ตามคำสั่งเทศบาล
ตำบลแม่อาย ที่ 450/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย  
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีองค์ประกอบของคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
ที่สภาเทศบาลตำบลแม่อายมอบหมายจำนวนสองคน เป็นกรรมการและกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในส่วนที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายทั้งสองคนได้พ้นจากตำแหน่ง กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศ เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
และในขณะนี้ได้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายได้รับการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปีนับแต่วันเลือกต้ัง  (28  มีนาคม  2564 – 28  มีนาคม  2568)  ดังนั้น 
เพ่ือสรรหาคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย  ในส่วนที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลแม่อาย ที่สภาเทศบาลตำบลแม่อายมอบหมายจำนวนสองคน แทนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย    
ที่พ้นจากตำแหน่งตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย คือจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2565  

 ข้อระเบียบ 
 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่     
พ.ศ. 2561 ข้อ 12  ได้กำหนดไว้ดังนี้   “ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
(1)...(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจำนวนสองคน 
เป็นกรรมการ...” 
 ข้อ 13  วรรคหนึ่ง  ได้กำหนดไว้ดังนี้  “ให้กรรมการตามข้อ 12(2)(3)(4)(5)(6)  และ (7)   
มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง  
  วรรคสาม ได้กำหนดดังนี้ “ในกรณีท่ีกรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ...
ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลือของกรรมการที่ตนแทน...”  
   วรรคสี่  ได้กำหนดดังนี้ “ในกรณีที่กรรมการตามข้อ 12(3) ว่างลงโดยมิใช่เหตุพ้นจาก
ตำแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่”  

นายชุมพร   แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลอภิปราย  
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  จำนวน 2 คน  เพ่ือดำเนินการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อายแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอรายชื่อ
ทีละคน และให้มีผู้รับรอง 2 คน ขอเชิญเสนอได้ 

นางนงลักษณ์  ทานันท์ รองประธานสภาเทศบาลฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อนายสัญญา แสนศรี  
เพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร   แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ   นางนงลักษณ์   ทานันท์   ได้เสนอชื่อ  
นายสัญญา   แสนศรี  เพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย ขอสมาชิก
สภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ นายปรีชา  กันทะวงค์  และนางพัชริดา  สรรพจารย์   ขอเชิญเสนอ
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลคนที่ 2 

 นายปรีชา  กันทะวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อนายประพันธ์  วรรณปัน 
เพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการกองทนุหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย 
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นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ นายปรีชา กันทะวงค์ ได้เสนอชื่อนายประพันธ์  
วรรณปัน เพ่ือดำรงตำแหน่งกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย ขอสมาชิกสภาเทศบาล
รับรอง จำนวน 2 คน คือ นางสาวเรณู  เป็งจันทร์  และนายยุทธกร  แก้วงาม  เมื่อได้กรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อายครบทั้ง 2 คนแล้ว จะได้มีการลงมติ  มีท่านใดจะเสนอรายชื่อหรือ
อภิปรายขอเชิญได้  ถ้าไม่มีขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เป็นกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย จำนวน 2 คน ตามรายชื่อดังนี้ 

1. นายสัญญา     แสนศรี     
2. นายประพันธ์  วรรณปัน  

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  8 ญัตติ   เรื่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น  
รายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 
เพ่ือให้สภาเทศบาลตำบลแม่อาย  และพนักงานเทศบาลสามัญ และครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์และการแพทย์ เพ่ือใช้
คัดกรองในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย และใช้ในการคัดกรองในการออกให้บริการสาธารณะนอกสำนักงาน
เทศบาลตำบลแม่อาย รายละเอียดดังนี้ 

1. โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกุญแจ 
จำนวน 5 ตัวๆ ละ 6,000.- บาท  งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ  เพ่ือใช้ในงาน
ราชการเทศบาลตำบลแม่อาย 

โอนลด 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ

ดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 280,000.- 
บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน 225,278.- บาท  โอนลดครั้งนี้
จำนวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 
195,278.- บาท  
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2. โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  เก้าอ้ีพนักพิงสูง  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง  มีเท้าแขน  ปรับสูง
ต่ำได้ ขาเหล็ก จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,900.- บาท งบประมาณตั้งไว้ 14,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อย
บาทถ้วน)  

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ  เพ่ือใช้ในงาน
ราชการเทศบาลตำบลแม่อาย 

โอนลด 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล  ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป        

งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุสำนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 
280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน  195,278.- บาท  
โอนลดครั้งนี้  จำนวน 14,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่ พันห้าร้อยบาทถ้วน) และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมี
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 180,778.- บาท  

3. โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับวัดศีรษะหรือ
ฝ่ามือแบบอินฟาเรด เพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับวัดศีรษะหรือฝ่ามือแบบอินฟาเรด จำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 1,000.- บาท เพ่ือใช้คัดกรองในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย และใช้ในการคัดกรองในการออก
ให้บริการสาธารณะนอกสำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 

(1) สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายของผู้ใหญ่ทารกและเด็กได้ 
(2) สามารถวัดอุณหภูมิของร่างกายได้ 
(3) มีระบบเสียงแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิของร่างกายสูงเกินค่า 
(4) สแกนร่างกายบริเวณหน้าผากหรือบริเวณฝ่ามือ 
(5) มีจอแสดงผลบอกคา่อุณหภูมิของร่างกาย ฯลฯ 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความจำเป็นต้อง
จัดซื้อในราคาท้องถิ่น หรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัด  หรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ  เพ่ือใช้ในงาน
ราชการเทศบาลตำบลแม่อาย 

โอนลด 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล  ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป         

งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 
280,000.- บาท  (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน  180,778.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ จำนวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 178,778.- บาท 
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โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำ
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปราย
หรือไมข่อเชิญ หากไม่มีผู้ใดจะเสนออีกขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕64 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑว์ิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายละเอียดดังนี้ 

1. โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต พร้อมกุญแจ 
จำนวน 5 ตัวๆ ละ 6,000.- บาท  งบประมาณตั้งไว้ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  

โอนลด 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล  ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป        

งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุสำนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 
280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน  225,278.- บาท  
โอนลดครั้งนี้จำนวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 195,278.- บาท  

2. โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีพนักพิงสูง  เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีพนักพิงสูง  มีเท้าแขน  ปรับสูง
ต่ำได้ ขาเหล็ก จำนวน 5 ตัวๆ ละ 2,900.- บาท งบประมาณตั้งไว้ 14,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อย
บาทถ้วน)  

โอนลด 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล  ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป         

งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุสำนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 
280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน  195,278.- บาท  
โอนลดครั้งนี้  จำนวน 14,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมี
งบประมาณคงเหลือ จำนวน 180,778.- บาท  

3. โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่) 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับวัดศีรษะหรือ
ฝ่ามือแบบอินฟาเรด เพ่ือจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับวัดศีรษะหรือฝ่ามือแบบอินฟาเรด จำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 1,000.- บาท เพ่ือใช้คัดกรองในสำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย และใช้ในการคัดกรองในการออก
ให้บริการสาธารณะนอกสำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย งบประมาณตั้งไว้ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 
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(1) สามารถตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายของผู้ใหญ่ทารกและเด็กได้ 
(2) สามารถวัดอุณหภูมิของร่างกายได ้
(3) มีระบบเสียงแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิของร่างกายสูงเกินค่า 
(4) สแกนร่างกายบริเวณหน้าผากหรือบริเวณฝ่ามือ 
(5) มีจอแสดงผลบอกค่าอุณหภูมิของร่างกาย ฯลฯ 

โอนลด 
หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล  ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป        

งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุสำนักงาน  เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน  งบประมาณตั้งไว้ 
280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  งบประมาณคงเหลือก่อนโอนจำนวน  180,778.- บาท  
โอนลดครั้งนี้ จำนวน 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วจะมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 178,778.- บาท 
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  9 เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  

นายพนม   เดชะวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการรวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบในการเลือก คณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้  

1) สภาเทศบาลฯ มีอำนาจแต่งตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เป็นคณะกรรมการสามัญ 
ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 3 - 7 คน เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 

2) วิธีเลือก ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายเป็นผู้เสนอ และมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคน
ส่วนกรณทีีผู่้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไมมี่ผู้รับรอง (ตามข้อ 107)  

กฎหมาย/ระเบียบ  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่

แก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อ 103 วรรคหนึ่งกำหนดว่า คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ 
(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน     

แต่ไม่เกินเจ็ดคน  
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แตไ่ม่เกินเจ็ดคน  
ข้อ 105 วรรคหนึ่งกำหนดว่า ภายใต้ข้อบังคับ 103 ข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือก

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิน่เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความ
จำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้  

(3) คณะกรรมการแปรญัตติ 
ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาท้องถิ่น  

หรือผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี       
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน  สวนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเปน็ผู้เสนอไม่ต้องมผีู้รับรอง  
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การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน และให้นำ
วิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

นายชุมพร   แสงเป๊ก   ประธานสภาเทศบาลฯ   คณะกรรมการแปรญัตติจะมีได้ในจำนวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ส่วนการคัดเลือกให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ไม่จำกัดจำนวน และ
ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติ  โดยให้ลงมติว่าจะเลือกจำนวนกี่คนก่อน และเมื่อได้มติว่าเลือกกี่คนแล้ว  จึงเสนอรายชื่อผู้ที่จะ
แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือก ขอเชิญเสนอว่าจะดำเนินการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติจำนวนกี่คน ขอเชิญเสนอ 

นางนงลักษณ์  ทานันท์  รองประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
จำนวน 3 คน 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอจำนวน
คณะกรรมการแปรญัตติเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม ่หากไม่มีท่านใดจะเสนออีกขอเชิญลงมติได ้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จำนวน 3 คน ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  9  เสียง  
ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง 

นายชุมพร   แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ   การเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ     
ให้เสนอชื่อทีละคน และต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน และให้สภาเทศบาลมีการลงมติ
เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ขอเชิญเสนอรายชื่อคนที ่1 

นายพัสกร  มหาวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอนางสาวเรณู  เป็งจันทร์   เป็น
กรรมการแปรญัตต ิ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ นายพัสกร มหาวรรณ์  ไดเ้สนอชื่อนางสาวเรณู  
เป็งจันทร์ เป็นกรรมการแปรญัตติ ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ นายปรีชา  กันทะวงค์  
และนายยุทธกร  แก้วงาม  ขอเชิญลงมตไิด ้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งให้นางสาวเรณู  เป็งจันทร์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ด้วยคะแนนเสียง
จำนวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที ่2 

นายประพันธ์  วรรณปัน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ขอเสนอนายสัญญา  แสนศรี  เป็น
กรรมการแปรญัตต ิ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ   นายประพันธ์   วรรณปัน   ได้เสนอชื่อ    
นายสัญญา แสนศรี เป็นกรรมการแปรญัตติ ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ นางนงลักษณ์  
ทานันท ์และนางพัชริดา  สรรพจารย์  ขอเชิญลงมตไิด ้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งให้นายสัญญา แสนศรี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ด้วยคะแนนเสียง
จำนวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง 
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นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
คนที ่3 

นายยุทธกร  แก้วงาม  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอนายพนม  เดชะวงศ์  เป็นกรรมการ
แปรญัตติ  

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  นายยุทธกร  แก้วงาม  ได้เสนอชื่อนายพนม 
เดชะวงศ์  เป็นกรรมการแปรญัตติ ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง จำนวน 2 คน คือ นางนงลักษณ์  ทานันท์ 
และนายพัสกร  มหาวรรณ์  มีผู้ใดจะเสนออีกหรือไม ่หากไม่มีผู้เสนอขอเชิญลงมตไิด ้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งให้นายพนม  เดชะวงศ์  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ด้วยคะแนนเสียง
จำนวน  9  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  10 ญัตติ  เรื่อง ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี พ.ศ. 2563 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรีฯ 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี พ.ศ. 
2563 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 29       
ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาล
ตำบลแม่อายรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565 ) 
เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  ญัตติ เรื่อง ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นการแจ้งให้สภาเทศบาลทราบ โดย
ไม่มีการลงมติ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ขอเชิญ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  11 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเชิญเสนอได้ 
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นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  การจัดซื้อรถแม็คโครได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง  
เนื่องจากมีประชาชนสอบถาม  และถนนทางหลวงบริเวณแยกไปบ้านสันโค้งถึงบ้านคาย มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
บ่อยครั้งขอให้มีการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนด้วย 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณฯ  นายกเทศมนตรีฯ  การจัดซื้อรถแม็คโครได้มีการตั้งงบประมาณ
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรยังมีไม่เพียงพอในการดำเนินการจัดซื้อได้ และมีโครงการก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ 2564 อีกกว่า 28 โครงการ จึงขอให้ชี้แจงกับประชาชนให้เข้าใจด้วย 

ถนนทางหลวงที่ผ่านในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเป็น
จำนวนมาก เทศบาลได้ดำเนินการประสานกับสำนักงานทางหลวงเป็นประจำ ซ่ึงทางหลวงเส้นนี้เป็นปัญหา    
มานานมาก ซึ่งเทศบาลไม่สามารถนำงบประมาณไปดำเนินการใดๆ ได้  เมื่อวันที่ผ่านมาได้มีอุบัติเหตุเกิดกับ
พนักงานเทศบาลของเรา ทำให้รู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างมาก  แต่เมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็ได้
ทำหนังสือประสานกับสำนักงานทางหลวงเพ่ือให้มีการปรับปรุงถนนสายนี้  และได้มีแนวคิดในการสร้างถนน
ปลอดภัยในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย มีถนนในซอยหลายจุดทีเ่สี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุ และได้ออกสำรวจและ
มีการขีดสีตีเส้นจราจร  และติดตั้งไฟกระพริบ  ป้ายแจ้งเตือนต่างๆ  โดยได้ตั้งชุดปฏิบัติงานและมอบหมาย  
นายอานันต์  ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นหัวหน้าชุด  ซ่ึงต่อไปจะได้ขอความร่วมมือกับทุกท่าน
ดำเนินการให้ประชาชนได้รับประโยชน์และมีความปลอดภัย  

นายปรีชา  กันทะวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   ถนนสายบ้านสันโค้งไปบ้านคายมีหญ้าขึ้น
ปกคลุมสองข้างทางขอให้เทศบาลดำเนินการด้วย 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณฯ  นายกเทศมนตรีฯ  ถนนสายบ้านสันโค้งไปบ้านคาย อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงจะให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือประสานงานต่อไป และถนน
สายอ่ืนๆ ในเขตเทศบาลจะได้มีการจ้างเหมาพนักงานดูแลทำความสะอาดด้วย 

นายประพันธ์  วรรณปัน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้รับการร้องขอจากประชาชน หมู่ที่ 6 , 
7 ตำบลแม่อาย ให้เทศบาลตำบลแม่อายช่วยประสานการประปา เพ่ือขอขยายเขตน้ำประปาในหมู่บ้าน 
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีน้ำอุปโภคบริโภค  

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณฯ  นายกเทศมนตรีฯ  การขยายเขตประปามีแนวทางการ
ดำเนินการโดยให้ประชาชนเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายในการขยายเขตประปาทั้งหมด  หรือการประปาต้ังงบประมาณ
ขยายเขตประปาให้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยขึ้นอยู่กับงบประมาณของการประปาด้วย  และหากจะให้เทศบาล
ตั้งงบประมาณเพ่ืออุดหนุนการขยายเขตประปาให้หมู่บ้านใด  ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมประชาคม
หมู่บ้านว่าเป็นความเดือดร้อนเร่งด่วนของหมู่บ้าน เพ่ือบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป  

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก
หรือไม ่ ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 
 

(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายพนม   เดชะวงศ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 



14 

 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕64 สมัยแรก ครั้งที่ 2  ในวันที่ 8 มิถุนายน 
2564  เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงชื่อ)                  
(นายส่งสุข    มูลเมือง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 

(ลงชื่อ)              
(นางพัชริดา   สรรพจารย์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

(ลงชื่อ)              
(นายพัสกร   มหาวรรณ์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕64 สมัยแรก ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2564 .................................................................................................................................................................. 

 
 
(ลงชื่อ)      

 (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 


