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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เลขานุการสภาฯ ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่ามาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบ้านแม่ข่า สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจําปี ๒๕65 

ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าทุกท่าน กระผมขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เพ่ือดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ลําดับต่อไป
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลได้อ่านประกาศอําเภอฝางเรื่อง เรียกประชุมวิสามัญ 
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565 ของสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 

เลขานุการสภาฯ ประกาศอําเภอฝาง เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565 ของสภา
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 

   ด้วยเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า อําเภอฝาง ขอให้เรียกประชุมสภาเทศบาล
ตําบลบ้านแม่ข่า สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 เพ่ือเสนอสภา
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า จํานวน 3 เรื่อง ประกอบด้วย 

   1. ญัตติการรวมเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าเข้ากับเทศบาลตําบลแม่ข่า 
   2. ญัตติการทําความตกลงร่วมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาล

ตําบลเวียงฝางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster) (กลุ่มที่ 2 จังหวัด
เชียงใหม่) 

   3. ญัตติการโอนสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนทุนของงานกิจการประปาให้แก่
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เป็นต้นไป นั้น 

   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล       
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และคําสั่งจังหวัดเชียงใหม่    
ที่ 440/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การมอบอํานาจให้นายอําเภอ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียกประชุมเทศบาลตําบลบ้าน
แม่ข่า สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 
เมษายน 2565 รวม 7 วัน 

   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 ลงชื่อ 
นายจิระชาติ   ซื่อตระกูล นายอําเภอฝาง 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานสภาฯ ขอแจ้งจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เข้าร่วมประชุม มีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุม

ทั้งหมดจํานวน 12 คน ครบองค์ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2565 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 

ประธานสภาฯ รายงานการประชุมดังกล่าว ทางฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลแล้ว มีสมาชิกฯ ท่านใดขอแก้ไขถ้อยคําพูดของตน หรือคําผิด  ในรายงาน
การประชุมหรือไม่  
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ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะขอแก้ไขอีก ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 / 2565 เมื่อวันที่        
2 มีนาคม 2565 

มติสภาเทศบาลฯ มติที่ประชุมฯ รับรอง  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
    ไม่รับรอง ด้วยคะแนนเสียง   -  เสียง 
    งดออกเสียง 11 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
  - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบการรวมเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่ากับเทศบาลต าบลแม่ข่า 

เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบลเดียวกัน 
ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 
นายกเทศมนตรีฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าทุก

ท่าน ด้วยเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ได้รับการประสานงานการรวมเทศบาลตําบล 
   ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลแม่ข่า ที่ ชม 81501/118 ลงวันที่  

4 มีนาคม 2565 เรื่อง ประสานงานการรวมเทศบาลตําบล เทศบาลตําบลแม่ข่าได้
ประสานงานขอให้เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่านําเรื่องการรับรวมเทศบาลตําบลบ้านแม่
ข่าเข้ากับเทศบาลตําบลแม่ข่า เพ่ือให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน เสนอ
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เพ่ือขอมติว่าจะมารวมกับเทศบาลตําบล
แม่ข่าหรือไม่ เพ่ือเทศบาลตําบลแม่ข่าจะได้นําเรื่องเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตําบลแม่ข่าเพ่ือขอมติในการรับรวมเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า และจะได้นํามติของ
สภาเทศบาลทั้งสองแห่งเสนอต่อนายอําเภอฝางเพ่ือสํารวจเจตนารมณ์ของประชาชน
ต่อไป 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขถึงฉบับที่  13 พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 1 
การจัดตั้งเทศบาล 
  มาตรา 7 เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลให้จัดตั้ง
ท้องถิ่นนั้น  ๆ  เป็น เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง  หรือ เทศบาลนคร ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และ
กฎหมายอื่น 
  มาตรา 12 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 และมาตรา 
12 การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทําโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 
2547 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ในกรณีที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้กํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในท้องถิ่นที่ได้
เปลี่ยนแปลงเขตเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดอํานาจหน้าที่เฉพาะในเขตที่ได้
เปลี่ยนแปลงนั้นเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับเป็นต้นไป 
 
 



๕ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2565 

นายกเทศมนตรีฯ ในกรณีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 พ้ืนที่คาบเก่ียวที่อยู่ในการดูแลของ
เทศบาลตําบลแม่ข่า หากมติของสภาเทศบาลในวันนี้ไม่เห็นด้วยกับการยุบรวม
เทศบาล ผมมีความเห็นว่าควรรวมเอาบ้านเหล่านั้นเข้ามาไว้ในความดูแลของเทศบาล
ตําบลบ้านแม่ข่า เนื่องจากได้พูดคุยกับทางผู้บริหารและชาวบ้าน ต่างพูดเป็นเสียง
เดียวกันว่ามีความยากลําบากในการติดต่อราชการ การแบ่งสัดส่วนทําให้เกิดความ
สับสนในการประสานงาน แต่หากนํามารวมไว้ในความดูแลของเทศบาลตําบล
บ้านแม่ข่าแล้ว อาจทําให้การติดต่อประสานงานกับทางราชการง่ายยิ่งขึ้น การดูแล
ประชาชนของทางเทศบาลจะดําเนินการง่ายเช่นกัน 

กระผมจึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการรวมเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า
กับเทศบาลตําบลแม่ข่า เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตําบลเดียวกัน 
เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าพิจารณาลงมติ และแจ้งมติการประชุม
สภาเทศบาลฯ ต่อเทศบาลตําบลแม่ข่า เพ่ือเสนอต่อนายอําเภอฝางต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการรวม
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า กับเทศบาลตําบลแม่ข่า เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในตําบลเดียวกัน และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ 

สท.อนันต์  ปัญญา เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและคณะผู้บริหารทุกท่าน ผม นาย
อนันต์   ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ผมคิดว่าถ้าจะยุบรวมต้อง
พัฒนาหมู่บ้านในพ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าให้เจริญก่อน หลายโครงการที่บอกว่า
จะทํายังไม่ได้ทํา หลายครั้งที่เข้าสภาแต่โครงการยังไม่คืบหน้า ผมคิดว่าเราควร
พัฒนาบ้านแม่ข่าก่อนและพัฒนาพ้ืนที่จัดทําโครงการของเราให้แล้วเสร็จก่อน หาก
ทางกระทรวงสั่งการให้ยุบรวมค่อยทําตามคําสั่ง ตอนนี้เราดํารงตําแหน่งมาได้ปีกว่า
แต่ยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน หากถามความคิดผม ผมไม่เห็นด้วยกับการยุบรวม
เทศบาล ถ้าอยากยุบจริง ๆ ให้ประชาคมชาวบ้าน ครั้งก่อนที่เคยประชาคมไป 2 ครั้ง 
ครั้งแรกที่วัด มีชาวบ้านเห็นด้วย 200 คน ไม่เห็นด้วย 500 คน ครั้งที่ 2 ที่เทศบาล 
มีชาวบ้านเห็นด้วย 250 คน ไม่เห็นด้วย 600 คน สรุปแล้วผมไม่เห็นด้วยกับการ
ยุบรวม ให้พัฒนาหมู่บ้านตามโครงการให้แล้วเสร็จก่อน แต่ถ้ าจะให้ดีควรให้
กระทรวงสั่งการลงมาก่อน แล้วค่อยคุยกันอีกรอบครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่
เชิญครับ 

สท.ประเสริฐ  สวัสดิ์ค า เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและคณะผู้บริหารทุกท่าน ผม นาย
ประเสริฐ   สวัสดิ์คํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ตามที่นายกแสดงเจตนา
การเสนอญัตติเข้าสภาเพ่ือหารือการยุบรวม แต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน เทศบาลตําบล
แม่ข่ามีงบประมาณประมาณ 60 ล้าน เทศบาลเรางบประมาณ 30 ล้าน เกี่ยวกับ
การพัฒนาเป็นไปตามยุคเศรษฐกิจ การพัฒนาพ้ืนที่เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าคงค้าง
ไม่มากแต่ยังไม่บรรลุ 100% 
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ในความคิดผม ผมไม่ได้คิดในส่วนของงบประมาณในกรณีที่มีการยุบรวมกัน
จริง และคิดว่ามีเทศบาลอีกหลายแห่งที่ไม่อยากยุบรวมให้เหลือเทศบาลเดียว แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้น ผมไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมเทศบาลครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่
เชิญครับ 

สท.ผ่องนภา  หน่อค า เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านและคณะผู้บริหารทุกท่าน ดิฉัน 
นางสาวผ่องนภา   หน่อคํา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า การยุบรวม
เทศบาลมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดี แต่หากเราคิดถึงเรื่องอนาคตการเปลี่ยนเป็น
เทศบาลเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ เราจะยุบรวมก็ย่อมได้ แต่เราจะอ้างอิงจากมติของ
สมาชิกสภาทุกท่าน ที่ สท.อนันต์ บอกว่าโครงการยังไม่สําเร็จ อาจเป็นเพราะ
งบประมาณเรามีไม่มากพอ ทางผู้บริหารก็ทํางานกันมาเรื่อย ๆ ไม่ว่าผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ พนักงานก็ทํางานกันมาตลอด แต่ ณ ตอนนี้ ถ้าเราไม่พร้อมก็ไม่เป็นไร แต่
ถ้ายุบรวมก็อาจจะเจริญขึ้นมากขึ้น ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดต้องการอภิปราย เสนอความคิดเห็น 
หรือสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่เชิญครับ 
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมการยุบรวม
เทศบาลครับ ขอสมาชิกสภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล  
เห็นชอบ     ด้วยคะแนนเสียง  -  เสียง 
ไม่เห็นชอบ  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 
งดออกเสียง 1 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติไม่เห็นชอบการรวมเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า กับ
เทศบาลตําบลแม่ข่า ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ด้วยมติ 11 เสียง 

ประธานสภาฯ ขอให้นายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการครับ 
นายกเทศมนตรีฯ ตอนนี้เราได้มติเรียบร้อยแล้ว ผมอยากให้เจ้าหน้าที ่ ผู ้อํานวยการกอง หรือผู ้ที่

เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดว่าทําไมแต่ละโครงการถึงยังไม่แล้วเสร็จ เชิญครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง กรณีท่อเหลี่ยมได้ดําเนินการอยู่ในขั้นตอนการกําหนดราคากลาง เพราะต้องขอราคา

กลาง 3 ร้าน ในกรณีของถนน คสล. ทั้ง 2 สายรวมไปถึงป่าช้าสบข่า อยู่ในขั้นตอน
ระหว่างการดําเนินงาน และอาจมีการประชุมราคากลางกันภายในสัปดาห์นี้ และการ
วางท่อประปาอยู่ในขั้นตอนระหว่างดําเนินการเช่นกัน เพราะอุปกรณ์การขุดเจาะ
ได้รับการอนุมัติในการจัดซื้อเมื่อการประชุมสภาเทศบาลเมื่อครั้งที่แล้ว  เพราะมี
อุปกรณ์หัวเจาะและบุ้งก๋ีที่เมื่อพร้อมแล้วจะดําเนินการเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.2 ญัตติขอความเห็นชอบการท าความตกลงร่วมมือในการก าจัดขยะมูลฝอยระหว่าง
เทศบาลต าบลเวียงฝางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster) (กลุ่มที่ 
2 จังหวัดเชียงใหม่) 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการทําความตกลงร่วมมือใน
การกําจัดขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลตําบลเวียงฝางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกลุ่ม (Cluster) (กลุ่มท่ี 2 จังหวัดเชียงใหม่) 

ตามที่เทศบาลตําบลเวียงฝางและเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าได้ประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือร่วมมือกันในการกําจัดขยะมูลฝอยและได้มีการจัดทํา
บันทึกข้อตกลง (MOA) เป็นหนังสือเพ่ือสร้างความร่วมมือกันในการกําจัดขยะมูล
ฝอยด้วยวิธีการแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือนําไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใน
โครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามประกาศ
คณะกรรมการการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพ่ือให้สามารถดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะและมีความยั่งยืน 
  เทศบาลเวียงฝางได้ส่งสําเนาบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือในการ
กําจัดขยะมูลฝอย ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลเวียงฝาง ที่ ชม 53703/ว 145 
ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ส่งสําเนาบันทึกข้อตกลง (MOA) ความร่วมมือใน
การกําจัดขยะมูลฝอย (รายละเอียดแนบท้าย) เพ่ือเสนอสภาให้ความเห็นชอบตาม
ประกาศคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยการ
ทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ข้อ 2 วรรค 2 ต่อไป 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
1. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง
การทําความตกลงร่วมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ 2 วรรค 2 
  ในการจัดทําบันทึกข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันโดยจัดทําบันทึกข้อตกลงเป็นหนังสือ และนําเสนอสภา
ท้องถิ่นของแต่ละแห่งพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทั้งนี้ ให้รายงานและจัดส่งสําเนาบันทึกข้อตกลงให้ผู้กํากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย 
  กระผมจึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบการทําความตกลงร่วมมือในการ
กําจัดขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลตําบลเวียงฝางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กลุ่ม (Cluster) (กลุ่มท่ี 2 จังหวัดเชียงใหม่) เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่
ข่าพิจารณาลงมติ และแจ้งมติการประชุมสภาเทศบาลฯ ต่อเทศบาลตําบลเวียงฝาง 
เพ่ือเสนอต่อผู้กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปครับ 
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ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการทํา
ความตกลงร่วมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลตําบลเวียงฝางกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม (Cluster) (กลุ่มที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่) และได้ชี้แจงใน
รายละเอียด ไปแล้วนั้น  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปราย
เพ่ิมเติม ขอเชิญ ครับ 

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ     ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง    -  เสียง 
งดออกเสียง 11 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติเห็นชอบการทําความตกลงร่วมมือในการกําจัด
ขยะมูลฝอยระหว่างเทศบาลตําบลเวียงฝางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม 
(Cluster) (กลุ่มท่ี 2 จังหวัดเชียงใหม่)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
ด้วยมติ 11 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี  5.3 ญัตติเรื่องการขอความเห็นชอบ โอนสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนทุนของงานกิจการ
ประปาให้แก่เทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

ประธานสภาฯ ผู้เสนอญัตติ คือ นายพิภพ  จันทรา นายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า 
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ชี้แจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรีฯ  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ขอเสนอญัตติเรื่องการขอความเห็นชอบ โอนสินทรัพย์ 
หนี้สิน และส่วนทุนของงานกิจการประปาให้แก่เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 

   ตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ตามระเบียบวาระที่ 
5.1 ญัตติ เรื่อง การขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประเภท
กิจการประปา มาตั้งรวมกับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจําปีงบประมาณ 2565 
และได้รับการเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าแล้วนั้น 

   บัดนี้ กองช่าง งานกิจการประปา ได้จัดทํารายงานสํารวจสินทรัพย์ และงบ
แสดงฐานะทางการเงินของงานกิจการประปา เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอนําส่งสําเนาเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบในการนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า 
ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ 

กระผมจึงขอเสนอญัตติเรื่องการขอความเห็นชอบ โอนสินทรัพย์ หนี้สิน 
และส่วนทุนของงานกิจการประปาให้แก่เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า เพ่ือให้สมาชิกสภา
เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าพิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่าจะได้
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการ
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไปครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีตําบลบ้านแม่ข่า ได้เสนอญัตติเรื่องการขอความเห็นชอบ 
โอนสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนทุนของงานกิจการประปาให้แก่เทศบาลตําบลบ้านแม่
ข่า และได้ชี้แจงในรายละเอียด ไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะสอบถาม 
หรืออภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญ ครับ 

สมาชิกสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกแล้ว ขอมติที่ประชุมครับ ขอสมาชิก
สภาฯ ยกมือครับ สมาชิกสภาเทศบาล เห็นชอบ     ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง 

ไม่เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง    -  เสียง 
งดออกเสียง 11 เสียง 

มติสภาเทศบาลฯ สภาเทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า มีมติการขอความเห็นชอบ โอนสินทรัพย์ หนี้สิน และ
ส่วนทุนของงานกิจการประปาให้แก่เทศบาลตําบลบ้านแม่ข่า ตามที่นายกเทศมนตรี
เสนอด้วยมติ 11 เสียง 

 

 





๑๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวสิามัญ ครั้งท่ี 1 ประจําปี 2565 

การประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี  ๒๕65 

ในวันอังคาร  ที่  19  เมษายน  ๒๕65  เวลา 09.0๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านแม่ข่า 

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


