
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 

ในวันที ่9 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

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

ผู้มาประชุม  
1. นายชุมพร     แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
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  ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
7. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นายอธิศักดิ์ ทองคำ  รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
9. นายธวัชชัย บุษดี  นายช่างโยธา ชำนาญการ 
10. นางสาววิสุลัดดา ทรายคำ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
11. นายประมวล   เสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.40  น. 

  นายพนม   เดชะวงศ์   เลขานุการสภาเทศบาลฯ   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล   
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามี
จำนวน 12 คน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดำเนนิการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 สำหรับวาระนี้ไม่มี
เรื่องจะแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 2 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว มีท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ อย่างไรขอเชิญ หากไม่มีผู้ใดจะ
ขอแก้ไข ขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2564 สมัยแรก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  11  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  
งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง     

ระเบียบวาระที ่ 3 ญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติพิจารณารับหลักการ
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซ่ึงมีรายละเอียดแบบแปลนการ
ก่อสร้าง  ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้าง  และสำเนาโครงการต่างๆ ให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบบนโต๊ะ
ด้านหน้าที่ประชุมนี้  ซ่ึงนายกเทศมนตรีได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลแม่อาย ซ่ึงมหีลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
บัดนี้  ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่อาย  จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  หมวด 3  วิธีการจัดทำงบประมาณ 
ข้อ 23 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประมาณการรายรับไว้จำนวน 89,000,000.- บาท (แปดสิบเก้า
ล้านบาทถ้วน) และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กำหนดวงเงินไว้จำนวน 89,000,000.- บาท (แปดสิบ
เก้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ)  ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำไป
จัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดปรากฏตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เหตุผล 
เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงประกาศใช้เป็น
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือบริหารงบประมาณในการจัดทำบริการ
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สาธารณะให้กับประชาชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565  จึงขอให้ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้พิจารณาตามร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ   

นายส่งสุข   มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลฯ   โครงการก่อสร้างถนนทางการเกษตร ตาม
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจำนวนน้อยเกินไป ซึ่งปัจจุบันมีการใช้
สัญจรจำนวนมากได้เกิดชำรุด พ้ืนถนนทรดุตัว ขอให้มีการเพิม่งบประมาณในส่วนนี้ด้วย 

นายพิรุณ   ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ   ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย ที่ได้เสนอข้อคิดเห็น ผมขอเรียนว่างบประมาณที่เทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตั้งไว้มีจำนวนเท่าเดิม แต่
ความต้องการใช้งบประมาณเพ่ิมข้ึน เช่น เงินเดือนข้าราชการเพิ่มขึ้นทุกปี 3 – 5 เปอร์เซ็นต์ สถานการณ์โควิด 
- 19 ทำให้ต้องใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดำเนินการเป็นจำนวนมาก โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนก็มี
การขอเพ่ิมงบประมาณ  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ แล้วย้ายมา
รวมไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเด่น ทำให้ต้องมีก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ิมซึ่งใช้งบประมาณกว่า  2  ล้านบาท 
ทำให้งบประมาณในการบริหารงานโครงสร้างพ้ืนฐานลดลง และที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างถนนเทศบาล ตั้งแต่
ซอยที่ 1 ซอยแก้วมังกร และซอยอ่ืนๆ ก็ได้ดำเนินการโดยตลอด และถนนที่มีความกว้างไม่ได้มาตรฐานการ
ก่อสร้างได้มีการถมดินลูกรังและบดอัดอย่างดี ถนนพนังน้ำฝางได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ถนนเทศบาลซอย 29 ถนนแคบจะมีการของขยายถนนให้มีไหล่ทาง ถนน
เทศบาลจากหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7 ทางไปโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย จะมีการขอขยายถนนเพ่ิมขึน้ ถนนที่
ชำรุดก็ได้นำงบประมาณซ่อมแซมแล้วจำนวนมาก 

นายมณเฑียร  มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ได้มีการนำเสนอนโยบายต่อประชาชน เรื่อง
การจัดซื้อรถแม็คโคร ดำเนินการอย่างไรเนื่องจากมีกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนสอบถาม 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ   ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างรวบรวมงบประมาณ   
ในปนีี้คาดว่าไม่สามารถจัดซื้อได้ คงจะต้องกันเงินงบประมาณไว้ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ  
ถ้าไม่มีท่านใดอภิปรายแล้วขอเชิญลงมติ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โปรดยกมอื” 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  11  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง   

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  ก่อนกำหนดวันยื่นแปรญัตติฯ  ขอให้สภา
เทศบาลตำบลแม่อายพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นการเฉพาะ โดยมีหน้าที่ในการพิจารณาคำแปรญัตติ
เฉพาะร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีนั้นๆ  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ จะมีได้ในจำนวน  
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน ส่วนการคัดเลือกให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อได้ไม่จำกัดจำนวน และ
ต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองคำเสนอไม่น้อยกว่า 2 คน  
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ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้ลงมติว่าจะเลือกจำนวนกี่คนก่อน และเมื่อได้มติ
ว่าเลือกกี่คนแล้ว จึงเสนอรายชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือก 
ขอเชิญเสนอว่าจะดำเนินการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ จำนวนกี่คน 

นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 คน 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอจำนวน
คณะกรรมการเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 คน  โดยให้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติทีละคน เมื่อครบจำนวน 3 
คน  แล้วให้คณะกรรมการผู้ได้รับการแต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธาน ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  11  เสียง  
ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายชื่อ ผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 1 ขอเชิญ
เสนอได้ 

นายปรีชา  กันทะวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอนายสัญญา  แสนศรี  เป็นกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 1 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีผู้เสนอชื่อนายสัญญา  แสนศรี เป็น
กรรมการแปรญัตติฯ  ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน ผู้รับรอง 1. นายยุทธกร  แก้วงาม 2. นางสาวเรณู  
เป็งจันทร์  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที ่1 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ
มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายสัญญา  แสนศรี  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 1 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  11  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง
จำนวน  1  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายชื่อ ผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 2 ขอเชิญ
เสนอได้ 

นายภัสกร   มหาวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอนางสาวเรณู  เป็งจันทร์  เป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 2 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีผู้เสนอชื่อนางสาวเรณู  เป็งจันทร์  เป็น
กรรมการแปรญัตติฯ  ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน ผู้รับรอง 1. นายสัญญา  แสนศรี  2. นายปรีชา  
กันทะวงค์   มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นางสาวเรณู  เป็งจันทร์  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 2 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  10  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง
จำนวน  2  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญเสนอรายชื่อ ผู้ที่จะแต่งตั้งเป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 3 ขอเชิญ
เสนอได้ 

นายประพันธ์  วรรณปัน  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ขอเสนอนายพนม  เดชะวงศ์  เป็น
กรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 3 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีผู้เสนอชื่อนายพนม  เดชะวงศ์  เป็น
กรรมการแปรญัตติฯ  ขอสมาชิกสภาเทศบาลรับรอง 2 คน ผู้รับรอง 1. นายพัสกร  มหาวรรณ์  2. นายสัญญา  
แสนศรี  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอชื่อผู้ที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการแปรญัตติฯ คนที่ 3 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอ
มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้นายพนม  เดชะวงศ์  เป็นกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คนที่ 3 ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  10  เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง
จำนวน  2  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย  เสนอกำหนดวันยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขอเชิญเสนอได้  

นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ขอเสนอกำหนดวันยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ตั้งแตเ่วลา 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  เทศบาลตำบล
แม่อาย   

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่
ขอเชิญเสนอได้ ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     เห็นชอบกำหนดวันยื่นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 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  ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ  ห้องสำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลแม่อาย  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  11  
เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน  1  เสียง 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  เมื่อได้กำหนดวันยื่นแปรแปรญัตติร่าง     
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านเลขานุการ
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้นัดหมายกำหนดการวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งแรก (ข้อ 109  แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมฯ)  
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นายพนม  เดชะวงศ์   เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ขอนัดหมายกำหนดการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ครั้งแรก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 หลังปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
ในครั้งนี ้ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ  มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่
ขอเชิญเสนอได้  ถ้าไม่มีท่านใดจะเสนอแล้วขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม     เห็นชอบกำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 หลังปิด
การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ด้วยคะแนนเสียงจำนวน  11  
เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  4    ญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565 ) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี พ.ศ. 2563 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรี 
ไดย้ื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง รายงานผลการ
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 ได้
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  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 เมือ่วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ เรื่อง รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี พ.ศ. 2563 
ให้ทุกท่านทราบ จึงไม่มกีารอภิปรายและลงมติ หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการจะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม   รับทราบ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี พ.ศ. 2563 

ระเบียบวาระท่ี  5    ญัตติ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 
6/2564 เทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรี 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 
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นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือรายงานผลการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2564 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 แล้วนั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที ่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 24 จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลแม่อายรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 แล้วนั้น 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ เรื่อง ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที ่6/2564 เทศบาลตำบลแม่อาย ให้ทุกท่านทราบ จึงไม่มี
การอภิปรายและลงมติ หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการจะอภิปรายขอเชิญ 

นายพัสกร  มหาวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลฯ การบรรจุโครงการเสียงตามสาย แบบไร้สาย 
งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท ไว้ในแผนพัฒนาเทศบาล มีรายละเอียดของเสียงตามสายอย่างไร 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีฯ   เนื่องจากเสียงตามสายเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้
มีการปรับปรุงซ่อมแซมในปีที่ผ่านมาถึงสองครั้ง แต่เนื่องจากมีการเดินสายสัญญาณตามเสาไฟฟ้าร่วมกับสายสัญญาณ
ต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นในการใช้เสียงตามสาย มีการซ่อมแซมแล้วหลายครั้ง จึงมีแนวคิดให้มีการส่ง
สัญญาณแบบไร้สาย และได้มีการประมาณการและนำเข้าสู่แผนพัฒนาเทศบาลไว้ก่อน ส่วนจะดำเนินการ
อย่างไรและใช้งบประมาณในส่วนไหนก็จะได้พิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6/2564 
เทศบาลตำบลแม่อาย 

ระเบียบวาระท่ี  6    ญัตติ เรื่อง ประกาศใชแ้ผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่
4/2564 เทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรี 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือรายงานผลการ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2564 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 

ตามที่เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4/2564 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 แล้วนั้น 

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 24 จึงขอแจ้งให้สภา
เทศบาลตำบลแม่อายรับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที ่19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ เรื่อง ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2564  เทศบาลตำบลแม่อาย ให้ทุกท่านทราบ 
จึงไม่มีการอภิปรายและลงมติ หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการจะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม   รับทราบ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  
4/2564 เทศบาลตำบลแม่อาย 

ระเบียบวาระท่ี  7    ญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี 2564 รอบเดือนเมษายน 2564 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรี 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี 2564 รอบเดือน 
เมษายน 2564  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ เพ่ือรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี 2564 รอบเดือนเมษายน 2564 โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
  หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ข้อ 29 ได้กำหนดให้คระกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประการผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่อาย (พ.ศ. 2561 - 
2565) รอบเดือน เมษายน 2564 ดังนี้ 

- จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จำนวน 776 โครงการ  
- จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้ จำนวน 26 โครงการ  
- คิดเป็นร้อยละ 3.35 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบล
แม่อาย (พ.ศ. 2561 - 2565) รอบเดือน เมษายน 2564 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาลด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมีมาก

เกินไป ควรปรับลดจำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฯ  
 - การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย  
- การส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์  
- การส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีสื่อสารเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า 
- การหาตลาดหรือสถานที่จำหน่ายสินค้าให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
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- เทศบาลตำบลแม่อายอาจทำการตลาดออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายสินค้า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การจัดเก็บขยะเพ่ิมเติมในซอยลดปัญหามีขยะตกค้างในพ้ืนที่  
- การเพ่ิมวันในการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
- การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชน เช่น เกี่ยวกับการให้เด็กมีทักษะ

การว่ายน้ำ การเอาตัวรอดจากการตกน้ำหรือจมน้ำ  

  ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 จึงขอแจ้งให้สภา
เทศบาลตำบลแม่อายรับทราบ การผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี 2564 รอบเดือนเมษายน 2564 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติ เรื่อง รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี 2564 รอบ
เดือนเมษายน 2564 ให้ทุกท่านทราบ จึงไม่มีการอภิปรายและลงมติ หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการ
จะอภิปรายขอเชิญ 

มติที่ประชุม   รับทราบ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เทศบาลตำบลแม่อาย ประจำปี 2564 รอบเดือนเมษายน 2564 

ระเบียบวาระท่ี  8    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรี 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 รายการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

เนื่องด้วยโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประสบปัญหาไม่มีรางระบายน้ำบริเวณรับ – ส่ง
ซากสุกร ทำให้เศษเลือดและของเหลวจากซากสุกรตกค้าง และกักขังบริเวรดังกล่าว และสั่งกลิ่นเหม็นรบกวน ผู้มา
รับบริการของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย 

จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. เพ่ือแก้ไขปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น จึง
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

ก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย 
งบประมาณตั้งไว้ 222,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู พร้อมฝารางระบายน้ำ 
กว้าง 0.30 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.80 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 82 

ลำดับที่ 1  
โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเพ่ีอให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้ 1,350,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
563,850.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน  222,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 341,850.- บาท คำชี้แจงหน้า 207 

ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ของโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตำบลแม่อาย ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอ
อนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย อนุมัติให้กันเงินงบประมาณค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ของโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบลแม่อาย  งบประมาณ 220 ,000.- บาท  เพ่ือไปดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59 
วรรคหนึ่ง 

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

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

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญ หากไมม่ีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติไห้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ และกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า

ก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบฝาเหล็ก โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย 
งบประมาณตั้งไว้ 222,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.  รูปตัวยู  พร้อมฝาราง
ระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 -0.80 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 
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- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 82 

ลำดบัที่ 1 

โอนลด  
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเพ่ีอให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณตั้งไว้ 1,350,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
563,850.- บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน  222,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ 
จำนวน 341,850.- บาท คำชี้แจงหน้า 207 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 11 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  9    ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และ
ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ
จัดซื้อเครื่องทำความเย็นพร้อมติดตั้ง  

นายชุมพร  แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ  ในระเบียบวาระนี้เป็นญัตติซึ่งนายกเทศมนตรี 
ได้ยื่นญัตติไว้ล่วงหน้าแล้ว ขอเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้อเครื่องทำความเย็นพร้อมติดตั้ง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

เนื่องด้วยเครื่องทำความเย็นของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย ใช้มาเป็นระยะเวลานาน 
และได้ชำรุด  ไม่สามารถเก็บซากสุกรได้ตามกระบวนการผลิตในการแช่ซากสุกรเพ่ือหยุดการทำงานของจุลชีพ
ที่อุณหภูมิใจกลางซาก ระหวาง 4 – 10 องศาเซลเซียส  และหากจะดำเนินการซ่อมแซมจะใช้งบประมาณ   
ค่าซ่อมแซมพอๆ กับการจัดซื้อเครื่องทำความเย็นใหม่ จึงไม่คุ้มค่าท่ีจะซ่อมแซม 

จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องทำความเย็นเพ่ือทดแทนเครื่องทำความเย็นเดิมที่ชำรุด     
จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามรายการดังนี้ 

โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์ 

เครื่องทำความเย็น งบประมาณตั้งไว้ 265,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำความเย็นพร้อมติดตั้ง 
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 265,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. CDU Copeland Compressor 7HP หรือขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า 
2. ใบพัดลมขนาด 500 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด 
3. ใช้ทำความเย็นในห้องเย็นที่อุณหภูมิ -2/4 องศา ภายใน 1 - 2 ชั่วโมง 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ 
เพ่ือใช้ในงาน โรงฆ่าสัตว์ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 94 

ลำดับที่ 14  
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1.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์  งบลงดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง

และหล่อลื่น งบประมาณตั้งไว้ 234,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 158,498.40 บาท โอนลด
ครั้งนี้จำนวน  80,๐๐๐.- บาท  และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ  จำนวน 78,498.40.- บาท      
คำชี้แจงหน้า 223 

2.โอนลด 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่า

น้ำประปา น้ำบาดาล งบประมาณตั้งไว้ 350,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 167,797.94 บาท 
โอนลดครั้งนี้จำนวน 110,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 57,797.94.- บาท 
คำชี้แจงหน้า 224 

3.โอนลด 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า 

งบประมาณตั้งไว้ 500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 170,759.07 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 
75,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 95,759.07 บาท 

ตามอำนาจสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 และเนื่องจากในขณะนี้ ใกล้จ ะสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไม่สามารถจะดำเนินการจัดซื้อเครื่องทำความเย็นพร้อมติดตั้ง ของโรงฆ่าสัตว์
เทศบาลตำบลแม่อาย ที่ได้รับอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณดังกล่าวข้างต้นได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จึงขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่อาย อนุมัติให้กันเงินงบประมาณค่าจดัซื้อเครื่องทำความเย็นพร้อมติดตั้ง ของ
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลแม่อาย งบประมาณ 265,000.- บาท เพ่ือไปดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 รวมแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 วรรคหนึ่ง 

ข้อระเบียบ 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ได้กำหนดดังนี้ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิมหรือโอนลด 
ที่ทำใหล้ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

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

นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลฯ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ขอเชิญ หากไมม่ีผู้ใดจะเสนออีก ขอเชิญลงมติได้ 

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติไห้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการจัดซื้อเครื่องทำความเย็นพร้อม
ติดต้ัง ตามรายละเอียดดังนี้ 
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โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์ 

เครื่องทำความเย็น งบประมาณตั้งไว้ 265,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องทำความเย็นพร้อมติดตั้ง 
จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 265,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. CDU Copeland Compressor 7HP หรือขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า 
2. ใบพัดลมขนาด 500 มิลลิเมตร จำนวน 2 ชุด 
3. ใช้ทำความเย็นในห้องเย็นที่อุณหภูมิ -2/4 องศา ภายใน 1 - 2 ชั่วโมง 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ แต่เทศบาลมีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อและซื้อในราคาท้องถิ่นหรือราคาที่เคยจัดหาอย่างประหยัดหรือราคาที่หน่วยงานอ่ืนเคยจัดซื้อ 
เพ่ือใช้ในงานโรงฆ่าสัตว์ 

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 6/2564 หน้าที่ 94 

ลำดับที่ 14  
1.โอนลด  
แผนงานการพาณิชย์  งานโรงฆ่าสัตว์  งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิง

และหล่อลื่น งบประมาณตั้งไว้ 234,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 158,498.40 บาท โอนลด
ครั้งนี้จำนวน 80,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 78,498.40.- บาท คำ
ชี้แจงหน้า 223 

2.โอนลด 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่า

น้ำประปา น้ำบาดาล งบประมาณตั้งไว้ 350,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 167,797.94 บาท 
โอนลดครั้งนี้จำนวน 110,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 57,797.94.- บาท 
คำชี้แจงหน้า 224 

3.โอนลด 
แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า 

งบประมาณตั้งไว้ 500,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 170,759.07 บาท โอนลดครั้งนี้จำนวน 
75,๐๐๐.- บาท และเมื่อโอนลดครั้งนี้แล้วมีงบประมาณคงเหลือ จำนวน 95,759.07 บาท 

ด้วยคะแนนเสียงจำนวน 11 เสียง  ไม่เห็นด้วยไม่มี  งดออกเสียงจำนวน 1 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  10 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ ขอแจ้งกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ได้กำหนดไว้ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เพ่ือ
พิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อจากการประชุมในครั้งนี้ และกำหนดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สาม ครั้งที่ 3 ได้กำหนดไว้ในวันที่ 
30 สิงหาคม 2564 เพ่ือจะได้นำญัตติต่างๆ ให้สภาเทศบาลตำบลแม่อายพิจารณา และจะได้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายทราบต่อไป มีท่านใดจะเสนอที่ประชุมอีก ขอเชิญเสนอได้ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  ตามที่เทศบาลตำบลแม่อาย ได้รับคำสั่งจาก
จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งคณะทำงานของท้องถิ่น เพ่ือป้องกันและควบคุมโรงโควิด 19 โดยขอรับการสนับสนุน
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จากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานีตำรวจภูธรแม่อาย โรงพยาบาลแม่อาย  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ
ตำบล  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมชุมชน ตลาดสด 
ร้านค้า และรายงานผลทุกวันศุกร์ให้อำเภอแม่อายทราบ  และงานศพได้ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำจากอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงอยากเชิญชวนสมาชิก
สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ทุกท่านได้ร่วมกันสนับสนุนภารกิจและออกตรวจเยี่ยมร่วมกันด้วย 

นายสัญญา  แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ผู้ที่ถูกสั่งให้กักตัว 14 วัน ได้มีการดูแล
อย่างไร  

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีฯ  จากการดำเนินงานทีมแพทย์ได้แบ่งผู้ป่วย
ออกเป็น 3 สถานะ คือ สีแดง ผู้ติดเชื้อถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล  สีส้ม ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แพทย์จะวินิจฉัย
ให้มีการกักตัว  สีเขียว ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ ให้กักตัว ณ สถานที่ของท้องถิ่นที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งเทศบาลยังไม่มี
สถานที่ ซึ่งสามารถใช้งบประมาณของเทศบาลในการดำเนินการต่างๆ ได้ สำหรับประชาชนที่กักตัวอยู่ที่บ้าน 
ได้มีทีมจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การดูแล  และการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด 
19  ได้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ทำเรื่องขอรับงบประมาณของ สปสช. จากเทศบาลตำบลแม่อาย 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
สำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว  ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.30  น. 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายพนม   เดชะวงศ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1  ในวันที่ 9 สิงหาคม  
2564  เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)                  
(นายส่งสุข    มูลเมือง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 
(ลงชื่อ)              

(นางพัชริดา   สรรพจารย์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
(ลงชื่อ)              

(นายพัสกร   มหาวรรณ์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
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สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕64 สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 
พ.ศ. 2564 สมัยที่สาม ครั้งที ่2 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 

 
 
 
(ลงชื่อ)      

 (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

 


