
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕6๒ 

วันศุกร์ ท่ี  28  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕6๒  เวลา 09.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คำ 

******************************** 
ผู้มาประชุม  ๑2  คน 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 

นายสุวรรณ       ภูมิรัตน์ 
นายชัยวัน         คำเงิน 
นายวาโย          ด่านไทยวัฒนา 
นายชรินทร์       ซาวคำเขต 
นายศรี             ศรีละ 
นายเจริญ          ทนัญชะนะ 
นางสุมะณา        ปินตา 
นายประเสริฐ      รีอินทร์ 
นายประสาน      ชาวคำเขต 
น.ส.ทองเล้ียม     คำเวียงสา  
นายศรีวงค์         ใจปินตา  
นายชัยชาญ        รัตนพนาวงษ ์

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 

สุวรรณ      ภูมิรัตน์ 
ชัยวัน        คำเงิน 
วาโย         ด่านไทยวัฒนา 
ชรินทร์      ซาวคำเขต 
ศรี            ศรีละ 
เจริญ         ทนัญชะนะ 
สุมะณา       ปินตา 
ประเสริฐ     รีอินทร์ 
ประสาน     ชาวคำเขต 
ทองเล้ียม    คำเวียงสา  
ศรีวงค์        ใจปินตา 
ชัยชาญ       รัตนพนาวงษ ์
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 1 คน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  ๒3  คน 
ลำดับที ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
15 

 

นายสุเวช           ภูมิรัตน์ 
นายถนอม          นาใจ 
นายอนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
นายพงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
นายมนตรี          ยานะนวล 
นางชุตินันต์        คำสมุทร 
นางวรรณศรี       คำปา 
นายพงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
นายพิพัฒนะ      ซาวคำเขต 
นายพิทักษ์         กาบแก้ว 
นายพรชัย         ศิริยานนท์ 
นายพงษ์พิพฒัน์  ดอกจือ 
น.ส.เนตรดาว     ใจปินตา 
น.ส.วิชุดา         ใจเท่ียงตรง 
นางสาวพัชราภรณ์  ไมตรีจิตร 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
ผอ.ร.ร.ทต.ตำบลแม่คำ 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

สุเวช          ภูมิรัตน์ 
ถนอม         นาใจ 
อนุพงษ์       วงค์รัตนมัจฉา 
พงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
มนตรี          ยานะนวล 
ชุตินันต์        คำสมุทร 
วรรณศรี       คำปา 
พงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
พิพัฒนะ      ซาวคำเขต 
พิทักษ์         กาบแก้ว 
พรชัย          ศิริยานนท์ 
พงษ์พิพฒัน์  ดอกจือ 
เนตรดาว      ใจปินตา 
วิชุดา          ใจเท่ียงตรง 
พัชราภรณ์     ไมตรีจิตร 

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายทองเย็น        กุยเขียว สมาชิกสภาเทศบาล ลา 



 

- ๒ - 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

นายประสงค์       หลุกทิพย์ 
นางบานเย็น       พึ่งบัว 
นายต่อมคำ        รอดสุวรรณ 
นายเจริญ          สุยะพันธ์ 
นายสมพร          ซาวคำเขต 
นายประสงค์       ใจปินตา 
นางดาวเรือง       คุณยศยิ่ง 
นางอารียา         เทพทิพย์ 

ประธานผู้สูงอายุ  หมู่ท่ี 12 
ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 1 
ประธานผู้สูงอายุ  หมู่ท่ี 1 

ประธานผู้สูงอายุ  หมู่ท่ี 14 
ประธาน อปพร. หมู่ท่ี 1 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 2 
ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 12 
ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 10 

ประสงค์       หลุกทิพย์ 
บานเย็น       พึ่งบัว 
ต่อมคำ        รอดสุวรรณ 
เจริญ          สุยะพันธ์ 
สมพร          ซาวคำเขต 
ประสงค์       ใจปินตา 
ดาวเรือง       คุณยศยิ่ง 
อารียา         เทพทิพย์ 

               

เร่ิมประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

     เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ ทำหน้าท่ีประธาน      
ในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

           - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายสุวรรณ ภูมิรัตน์       - การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 
ประธานสภาเทศบาล ครั้งท่ี 1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕62  เมื่อวันท่ี  27  กุมภาพันธ์  ๒๕62 

   - ให้สมาชิกสภา ฯ เปิดอ่านดูรายละเอียดทีละหน้าต้ังแต่หน้าท่ี 1 – 15  มีสมาชิก ฯ  
ท่านใดต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิก ฯ ท่านใด 
เปล่ียนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กระผมจะขอมติการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลแม่คำ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี ๑ ประจำปี พ.ศ. 2562 

 

ที่ประชุม - มติที่ประชุมเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ ๑ 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖2 จำนวน ๑1 เสียง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓   กระทู้ถาม 

                         - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                        - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  ๕   เร่ืองเพื่อทราบ 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      1. ญัตติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์         ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
นายกเทศมนตรี  2564) แก้ไข ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2561 เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแม่คำรับทราบ 
  
 

/ตามระเบียบ… 
 
 
 
 
 
\ 
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นายสุเวช ภูมิรัตน์               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
นายกเทศมนตรี  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒1 วรรคสอง   

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมท้ังแจ้ง
สภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย   

     ดังนั้ น   นายก เทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอแ จ้งการแก้ ไขแผนพัฒ นาท้องถิ่ น                         
(พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข ครั้งท่ี 4  แก้ไขช่ือโครงการจาก โครงการก่อสร้างถนน ค.
ส.ล.  สายเลียบคันพนัง  หมู่ท่ี 14  เป็น  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบคันพนัง  
หมู่ท่ี 14  ต.แม่คำ เช่ือม  หมู่ท่ี 7  บ้านหนองแหย่ง  ต.แม่คำ เขตเทศบาลตำบลสายน้ำคำ  
   

ที่ประชุม  - รับทราบ 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      2. ญัตติการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์         ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอแจ้งการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
นายกเทศมนตรี  2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8 และครั้งท่ี 9  พ.ศ. 2562  เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแม่คำ 
   รับทราบ 

        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๒4          
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีอนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้ง
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อำเภอ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
ดังนั้น  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอแจ้งการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2564)   
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 8  โครงการร้อยใจรักษ์ (การเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนว
พระราชดำริ) งบประมาณ 300,000 บาท   
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 9  โครงการสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 งบประมาณ 10,000 บาท เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแม่คำรับทราบ 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      3. ญัตติการการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ประธานสภาเทศบาล - ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์         ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
นายกเทศมนตรี  – 2565) 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๒4                      
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีอนุมัติแล้ว  และนำไปปฏิบัติรวมท้ังแจ้ง
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อำเภอ  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  

/นายสุเวช… 
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นายสุเวช ภูมิรัตน์         ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นายกเทศมนตรี ดังนั้น นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ ขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 

- 2565)   เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแม่คำรับทราบ 
 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      1. การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยก 
ประธานสภาเทศบาล มูลฝอย พ.ศ. 2562 (วาระที่ 2 ,3)  

ขอเชิญเลขาช้ีแจง การแปรญัตติเต็มสภา 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ – ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ในการประชุมครั้งท่ีผ่านมาเราได้พิจารณาวาระ                
เลขานุการสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562  

วาระท่ี 1 สภาได้ให้ความเห็นชอบไปแล้ว  แต่สภาฯ ไม่ได้มอบหมายให้คณะกรรมการแปร
ญัตติ ทำการแปรญัตติเนื่องจากมีความประสงค์ท่ีจะพิจารณาร่วมกันท้ังหมด ซึ่งสามารถ
พิจารณาในวันนั้นก็ได้ ตรงกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2554) ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติ
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ท่ีอยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 
 

วาระที่ 2 
นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      ขอให้สมาชิกสภาฯ ที่มีความประสงค์จะเสนอให้มีการพิจารณาวาระ 2 แบบเต็มสภา 
ประธานสภาเทศบาล เป็นกรรมการแปรญัตติเสนอรายช่ือ เป็นผู้เสนอ 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอท่ีประชุม ให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562        

                แบบกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์  -  เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอท่ีประชุม ให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562        

                แบบกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
 

นายศรี  ศรีละ  -  เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอท่ีประชุม ให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562        

                แบบกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
 

นายประสาน  ชาวคำเขต -  เรียนประธานสภาฯ กระผมขอเสนอท่ีประชุม ให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562        

                แบบกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
 

/นายสุวรรณ… 
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นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      ขอมติที่ประชุมสภาฯ จะอนุมัติให้มีการพิจารณาแบบกรรมการแปรญัตติเต็มสภาหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม  - มติเอกฉันท์อนุมัติให้พิจารณาวาระ 2 แบบกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  
จำนวน 11 เสียง 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      มอบหมายเลขานุการสภาฯ ทำหน้าที่เป็นเลขาในการพิจารณาแบบกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล เต็มสภา 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ –เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ  
เลขานุการสภาเทศบาล  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัด
แยกมูลฝอย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  60  วรรคหนึ่ ง (2) และวรรคสอง                        
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล 
(ฉบับท่ี 5 )  พ.ศ.  2510 และมาตรา  34/3 (2)  แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ.  2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญั ติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2560 เทศบาลตำบลแม่คำ  โดยความเห็นของสภาเทศบาลตำบลแม่คำ  
และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ - มีสมาชิกท่านใดแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะเริ่มข้อ 1   
เลขานุการสภาเทศบาล  (ไม่มีสมาชิกแก้ไข) 
  ข้อ  1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ  เรื่องหลักเกณฑ์

การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ.  2562” 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - มีสมาชิกท่านใดแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะเริ่มข้อ 2 
เลขานุการสภาเทศบาล (ไม่มีสมาชิกแก้ไข) 

ข้อ  2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ  ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยท่ีสำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน 

 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - มีสมาชิกท่านใดแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะเริ่มข้อ 3  
เลขานุการสภาเทศบาล (ไม่มีสมาชิกแก้ไข) 
  ข้อ  3 ในเทศบัญญัตินี้ 

 “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระจก  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  เศษวัตถุ  
ถุงพลาสติก  ภาชนะท่ีใส่อาหาร  เถ้า  มูลสัตว์  ซากสัตว์  หรือส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  
ตลาด  ท่ีเล้ียงสัตว์หรือท่ีอื่นและหมายความรวมถึงมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
“มูลฝอยอินทรีย์”  หมายความว่า  มูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ง่าย  เช่น  ซากหรือช้ินส่วนของ
พืชและสัตว์  มูลสัตว์  เศษอาหาร  หรือมูลฝอยอื่นๆ  ท่ีย่อยสลายได้ง่าย 

 

 “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่”  หมายความว่า  มูลฝอยท่ีสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 
 หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ ได้แก่  แก้ว กระดาษ  โลหะ  พลาสติก  และวัสดุอื่น ๆ 

ตามท่ีเทศบาลตำบลแม่คำกำหนด 
 
 

/นายชัยชาญ … 
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  “มูลฝอยท่ีเป็นมลพิษหรืออันตราย จาก ชุ ม ชน ”   ห ม าย คว าม ว่ า   มู ล ฝอ ย                         
เลขานุการสภาเทศบาล ท่ีปนเป้ือนหรือมีส่วนประกอบของวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายหรือกระทบต่อสุขภาพอนามัย 

ของบุคคล  หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  เช่น  หลอดไฟ  ถ่านไฟฉาย  แบตเตอรี่  
กระป๋องหรือภาชนะอื่นใดท่ีใช้บรรจุสารเคมี  หรือวัตถุท่ีอาจเป็นอันตรายข้างต้น 

“มูลฝอยท่ัวไป”  หมายความว่า  มูลฝอยประเภทอื่น  นอกเหนือจากมูลฝอยอินทรีย์              
มูลฝอยท่ีนำกลับมาใช้ใหม่  หรือมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายชุมชน 
“อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  เรือ  แพ  ตลาด  คลังสินค้า  
สำนักงาน  หรือส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่  หรือเข้าใช้สอยได้  และหมายความ
รวมถึงอัฒจันทร์  เขื่อน  ประตูน้ำ  อุโมงค์  หรือป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารด้วย 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - มีสมาชิกท่านใดแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่  
เลขานุการสภาเทศบาล  
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      - ขอเชิญท่าน สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากให้ขยายความคำว่า เถ้า คืออะไร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - เถ้า คือส่ิงท่ีเป็นผงหรือฝุ่นซึ่งเหลือจากการเผาไหม้ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์   กระผมขอเสนอ ในข้อท่ี 3. “มูลฝอย” ให้เพิ่มคำว่า โฟม ต่อจากคำว่า ถุงพลาสติก 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คำว่า”อาคาร”หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน  
สมาชิกสภาเทศบาล เรือ แพ ตลาดหรือส่ิงปลูกสร้างอื่นๆ ส่วนซากปูน ซากบ้าน รวมอยู่ใน “อาคาร” หรือไม่ 

ยกตัวอย่างเช่น มีการสร้างบ้าน ก็จะมีเศษซากปูน ชาวบ้านก็จะจ้างรถแบคโฮนำไปท้ิง
บริเวณลำน้ำ แม่น้ำคำ เพื่อให้เกิดความชัดเจน  

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์   ขอเชิญรองปลัดเทศบาลตำบลแม่คำ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายมนตรี ยานะนวล - ขอบคุณท่านประธานสภา เทศบัญญัตินี้เป็นเรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย ตามท่ี 
รองปลัดเทศบาล        ท่าน สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา สงสัยเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้าง ซากปูน ซากบ้านจะมี

พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2560 มาตรา 23 ห้ามมิให้ผู้ใด เทหรือ ท้ิงกรวด 
หิน ดิน เลน ทรายหรือเศษวัตถุก่อสร้างลงในทางน้ำหรือกองไว้ หรือกระทำด้วยประการ            
ใดให้วัตถุดังกล่าวไหลหรือตกลงในทางน้ำ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

นายมนตรี ยานะนวล     ท่ีมีอำนาจส่ังให้ผู้กระทำการ ตามวรรคหนึ่ง จัดการขนย้ายวัตถุดังกล่าวออกไป     
รองปลัดเทศบาล ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ถ้าละเลยเพิกเฉยนอกจากมีความผิดฐานขัดคำส่ังเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 10,000  บาท  
 

/นายชัยชาญ … 
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - ในข้อ 3 ท่านประธานสภาฯ เพิ่มคำว่า “โฟม” ต่อจากคำว่า ถุงพลาสติก มีสมาชิก
เลขานุการสภาเทศบาล    ท่านใดแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะเริ่มข้อ 4  
   ข้อ  4 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท  ดังนี้ 

(1) มูลฝอยท่ัวไป 
    (2) มูลฝอยอินทรีย์ 
    (3) มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ 
    (4) มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - มีสมาชิกท่านใดแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะเริ่มข้อ 5 
เลขานุการสภาเทศบาล (ไม่มีสมาชิกแก้ไข) 

ข้อ 5 เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องบรรจุมูลฝอยท่ีคัดแยกแล้วแต่ละ
ประเภทตาม ข้อ 4  ในถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท
ของมูลฝอยนั้นถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความทนทาน  ไม่ฉีกขาดง่าย  ไม่รั่วซึม          
มีขนาดท่ีเหมาะสมสามารถเคล่ือนย้ายได้โดยสะดวก  การบรรจุมูลฝอยลงในถุงต้อง          
มีปริมาณท่ีเหมาะสมปิดถุงด้วยการมัดหรือผนึกด้วยวิธีอื่นใดให้มิดชิด รวมทั้งจัดการป้องกัน
มิให้มูลฝอย น้ำ  กล่ิน  หรือส่ิงอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่นรั่วไหลออกจากถุงภาชนะ
บรรจุมูลฝอยต้องทำจากวัสดุท่ีแข็งแรง  ทนทาน  ไม่รั่วซึม  การบรรจุมูลฝอยลงในภาชนะ
บรรจุมูลฝอย  เช่น  ถังสำหรับใส่มูลฝอย  ต้องบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม  ไม่ล้นออกนอก
ภาชนะ  มีฝาปิดมิดชิดเพื่อมิให้มูลฝอย  น้ำ  กล่ิน  หรือส่ิงอื่นอันเกิดจากมูลฝอยตกหล่น  
รั่วไหลออกจากภาชนะ  และสัตว์และแมลงเข้าไปในภาชนะได้ 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - มีสมาชิกท่านใดแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่  
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      - ขอเชิญท่าน สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ อยากทำความเข้าใจถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยต้องมีความ
สมาชิกสภาเทศบาล  ทนทานไม่ขาดง่าย ไม่รวดซึม มีขนาดท่ีเหมาะสมสามารถเคล่ือนย้ายได้โดยสะดวกการ 

บรรจุมูลฝอยลงในถุงต้องมีปริมาณท่ีเหมาะสม เทศบาลของเรามีถัง ถุงพลาสติกใส ถุงดำ 
การจะประกาศบังคับใช้กับชาวบ้านในเขตเทศบาลท้ัง 6 หมู่บ้าน ต้องให้เกิดความชัดเจน 
อยากให้ลงลึกถึงรายละเอียด ต้องขยายความเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์     -  ขอเชิญท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายประเสริฐ  รีอินทร์     - ขอบคุณ ท่านประธานสภาฯ ในความเข้าใจของกระผมเห็นว่า ถุงสำหรับบรรจุมูลฝอยจะ
สมาชิกสภาเทศบาล      ใช้ถุงอะไรก็ได้ท่ีมีความทนทาน เช่น กระสอบ ถุงทุกอย่างท่ีมีความทนทานแต่ต้องคัดแยก          
ประเภท                    ประเภท 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - มีสมาชิกท่านใดแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะเริ่มข้อ 6 
เลขานุการสภาเทศบาล  (ไม่มีสมาชิกแก้ไข) 

ข้อ  6 มูลฝอยท่ีมีสภาพ  ลักษณะ  หรือขนาด  ท่ีไม่สามารถบรรจุในถุงหรือ
ภาชนะบรรจุมูลฝอยได้ให้คัดแยกไว้ต่างหากตามประเภทของมูลฝอย โดยต้องจัดการให้ถูก 

 
/นายชัยชาญ … 
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  สุขลักษณะท้ังนี้การจัดการมูลฝอยแต่ละประเภทให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 
เลขานุการสภาเทศบาล (MOU)   ว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการรณรงค์ลดขยะในครัวเรือน” 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - มีสมาชิกท่านใดแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะเริ่มข้อ 7 
เลขานุการสภาเทศบาล  (ไม่มีสมาชิกแก้ไข) 

ข้อ  7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนำถุงหรือภาชนะบรรจุมูลฝอย                     
ท่ีคัดแยกประเภทไว้แล้วท้ิงตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีเทศบาลตำบลแม่คำประกาศ
กำหนด 

 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - มีสมาชิกท่านใดแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะเริ่มข้อ 8 
เลขานุการสภาเทศบาล  (ไม่มีสมาชิกแก้ไข) 

ข้อ  8 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้  มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - มีสมาชิกท่านใดแก้ไข หรือเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะเริ่มข้อ 9 
เลขานุการสภาเทศบาล  (ไม่มีสมาชิกแก้ไข) 

ข้อ  9 ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  เป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ 
   ประกาศ   ณ   วันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ.............................. 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีมติเห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ 
ประธานสภาเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 (วาระท่ี 2) กรุณายกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม - มีมติเอกฉันทเ์ห็นชอบการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องหลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 วาระท่ี 2 จำนวน 11 เสียง 

 

วาระ 3 
นายสุเวช ภูมิรัตน์         - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแปรญัตติ สมาชิกสภาฯ ได้มี
นายกเทศมนตรี  มติเห็นชอบการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำแล้ว แต่กระผมเห็นว่าจะยัง 

ไม่ประกาศใช้เพราะการประกาศใช้จะมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ในฐานะท่ีสภา
เห็นชอบแล้ว อยากจะให้เอาเทศบัญญัติไปประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้เบื้องต้นก่อน                
ได้หรือไม่ หากเราประกาศใช้ก็จะเป็นกฎหมายทันที เราสามารถยืดระยะเวลาไปอีกได้
หรือไม่        
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญเลขาสภาเทศบาล ช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ในเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ ข้อท่ี 2 เขียนไว้ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ชัดเจน คือเทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้              

โดยเปิดเผยท่ีสำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน ถ้านายกไม่ประกาศก็ไม่สามารถใช้ได้ 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์         - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ กระผมจะยังไม่ประกาศใช้เพราะตอนนี้ชาวบ้าน 
นายกเทศมนตรี มีการจัดการขยะท่ีดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เราจะยังไม่ประกาศใช้จนถึงเวลาอันสมควร

อาจจะขยายไปสองถึงสามเดือน หรืออาจจะเริ่มใช้ปี พ.ศ. 2563 สมาชิกสภาฯ เห็นว่า
อย่างไร เมื่อสภาเห็นชอบแล้วเราต้องนำไปศึกษาเอาไปพิจารณาก่อน ยกตัวอย่างเช่น คำว่า
ถุงมิดชิด เราจะไม่ระบุว่าเป็นถุงท่ีมันชัดเจน คำว่าถุงจะครอบคลุมถุงทุกอย่าง ถุงผ้า ถุง
กระสอบ ถุงดำ ถ้าเราระบุชัดเจนว่าถุงพลาสติกสีดำจะเป็นการกดดันชาวบ้าน สร้างความ
ยุ่งยากเพราะท่ีเห็นทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะใช้ถุงพลาสติกใส  

/นายสุวรรณ… 
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นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา – ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมคิดว่าร่างเทศบัญญัตินี้ ถ้าทำขึ้นมาแล้ว ไม่ประกาศ 
สมาชิกสภาเทศบาล ใช้ ก็ไม่มีประโยชน์ ท่ีผ่านมาเราลงทุนกับการจัดการขยะเยอะ กฎหมายฉบับนี้ก็เป็นส่วน

หนึ่ ง ท่ีจะช่วยให้การจัดการขยะของเราดีขึ้น  กระผมอยากเสนอว่าควรจะมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ทุกส่วนต้องมีส่วนร่วม แล้วก็ระบุจะประกาศใช้เมื่อไหร่ 
ซึ่ ง ท้ั งหมดอยู่ ท่ี ท่ านนายกเทศมนตรีจะพิ จารณา สรุปกระผมเห็น ด้วยกับ ท่าน
นายกเทศมนตรีท่ีจะขอยืดระยะเวลาประกาศใช้ และอยากให้ประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้
ชัดเจนว่าจะกำหนดใช้วันไหน    

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยก 
ประธานสภาเทศบาล มูลฝอย พ.ศ. 2562 ท่ีจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ กรุณายกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม - มีมติเอกฉันทใ์ห้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยก      
มูลฝอย พ.ศ. 2562 จำนวน 11 เสียง 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      2. ญัตติขอความเห็นชอบโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่น้ำคำ เพื่อรักษาระบบ 
ประธานสภาเทศบาล - นิเวศน์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลงญัตติ 
    

นายสุเวช ภูมิรัตน์         เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ กระผมขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโครงการ 
นายกเทศมนตรี อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่น้ำคำ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และปรับปรุงภูมิทัศน์  โดยมีหลักการ

และเหตุผล  ดังนี้ 
หลักการ 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ ขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่คำ ขอความเห็นชอบโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่น้ำคำ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์และปรับปรุงภูมิทัศน์  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่น้ำคำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลแม่คำ (ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกำหนด) จำนวน  1  โครงการ   

เหตุผล 

เทศบาลตำบลแม่คำ มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน มีพื้นท่ีทางการเกษตรประมาณ 1,000 
ไร่ ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณฝนตกมากทุกปี ทำให้น้ำในแม่น้ำคำมีปริมาณมาก ไหลบ่าเร็ว 
ประกอบกับท้องแม่น้ำคำต้ืนเขิน ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำกัดเซาะตล่ิง ทำให้ถนนเสียหาย 
เพราะเป็นท่ีราบลุ่มต่ำกว่าแม่น้ำ ผลผลิตทางการเกษตรถูกน้ำท่วม โดยเฉพาะนาข้าวได้รับ
ความเสียหาย ในช่วงฤดูแล้งน้ำในแม่น้ำคำแห้งขอด ทำให้เกษตรกรขาดแคลนน้ำในการ
อุปโภคบริโภคแต่เนื่องด้วยสภาพข้อจำกัดในพื้นท่ีทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
หากทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดลอกแม่น้ำคำซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญ จะทำให้มีน้ำใช้สำหรับ
ทำการเกษตรได้ตลอดท้ังปี เพื่อป้องกันเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการและประชาชน  ตลอดจนสร้างความอบอุ่นใจให้กับประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาล
ตำบลแม่คำ  รวมทั้งเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเขตชุมชนให้มีความสวยงามอีกด้วย 
ดังนั้นเทศบาลตำบลแม่คำ จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่น้ำคำเพื่อรักษา
ระบบนิเวศน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  จึงขอเสนอ
ญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตำบลแม่คำเพื่อพิจารณา 
 

/นายสุวรรณ… 
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นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ชรินทร์  ซาวคำเขต 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายชรินทร์  ซาวคำเขต - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ การท่ีเราจะปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำคำให้สวยงาม อยาก
สมาชิกสภาเทศบาล สอบถามว่าจะมีการขุดลำน้ำให้ลึกลงไปหรือไม่ เพราะต้ังแต่มีการขุดลึก 4-5 ปี ท่ีผ่านมา    

น้ำบ่อแห้ง ยิ่งใกล้ฤดูแล้งทำให้บ่อน้ำต้ืนเขิน 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ -  ขอเชิญท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
ประธานสภาเทศบาล  

 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ -ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์
สมาชิกสภาเทศบาล เพราะเป็นระเบียบ ตัวอย่างเช่น หมู่ท่ี 2 พอแก้ไขปรับปรุงแล้ว ทำให้ไม่มีใครกล้าเอาขยะ 

ไปท้ิง และการประชุมประจำเดือนแต่ละครั้ง ของหมู่ท่ี 2 ก็จะพูดย้ำถึงเรื่องขยะ ว่าไม่ให้
เอาไปท้ิงบริเวณนั้น ทำให้สะอาด เรียบร้อยและสวยงามข้ึน 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ -  ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำคำกระผมเห็นด้วยครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  แม่น้ำคำเปรียบเสมือนสายเลือดของชาวบ้าน ช่วงหลังแม่น้ำคำ เด๋ียวน้ำแห้ง เด๋ียวน้ำนอง 

ฝนตก 4-5 เดือน บางท่ีก็มีพื้นท่ีงอกเพราะทิศทางน้ำ ยกตัวอย่างเช่นลุงวร เราจะต้องเสีย
งบประมาณในการซ่อมแซมจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 300,000 - 500,000 บาท กระผม
อยากจะเสนอว่า ขอความร่วมมือทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ ให้มาสำรวจพร้อมกัน
ว่าจะปรับปรุงตรงไหนบ้าง ไม่ใช้ให้เราแก้ไขเพียงฝ่ายเดียว ถ้าเรามาสำรวจด้วยกัน ก็จะได้
ปรับปรุงท้ังสองฝ่าย และผมอยากเสนออีกอย่างครับ เราจะประสานขอความร่วมมือ                      
รถแบคโฮของเทศบาลตำบลสายน้ำคำมาได้หรือไม่เพื่อประหยัดงบประมาณ        

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ -  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ช้ีแจง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุเวช ภูมิรัตน์         - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ  กรณีท่าน สท. ชรินทร์  ซาวคำเขต แม่น้ำคำลึก 
นายกเทศมนตรี  แม่น้ำคำจะลึกลงไปเรื่อยๆ เพราะโดนเบียด 2 ข้าง บางจุดเหลือประมาณ 15 เมตร ทำให้ 

พาดพิงถึงโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งแม่น้ำคำท่ีเราขอความเห็นชอบนี้เพราะโครงการท่ีเรา
ขอไม่ใช่การขุดลึกแต่เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตล่ิง เราจะขุดเฉพาะท่ีมันงอก ไม่ได้ขุดให้
ลึกลงไป ต่อไปเป็นประเด็น ของท่านสท.วาโย ด่านไทยวัฒนา กรณีอยากขอความร่วมมือ
จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ เขาจะไม่ให้ความสำคัญในด้านนี้ เขาจะให้ความสำคัญ
ด้านกิจกรรมอื่นๆ เช่นกิจกรรมของแม่บ้าน เรื่องปัญหาแม่น้ำคำจะไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้
ใช้น้ำคำเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น นาลุงวร เราต้องใช้วิธีเรียงหิน เพื่อป้องกันโครงสร้างพื้นฐาน 
และเรื่องของรถแบคโฮของเทศบาลตำบลสายน้ำคำ เมื่อก่อนเขาเคยยืมรถของเรา เราเคย
ยืมของเขาผลัดกัน แต่การยืมรถในแต่ละครั้ง ทำให้เสียงบประมาณจำนวนมาก  

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบโครงการอนุรักษ์ฟืน้ฟูแหล่งแม่น้ำคำฯ กรุณายกมือขึ้น 
ประธานสภาเทศบาล   
 

/ที่ประชุม… 
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ที่ประชุม - มีมติเอกฉันทเ์ห็นชอบให้ดำเนินโครงการอนุรักษฟ์ื้นฟูแหล่งแม่น้ำคำ เพื่อรักษาระบบ
นิเวศน์และปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 11 เสียง 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      3. ญัตติรับโอนเมรุ หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน  และหมู่ที่ 12 บ้านแม่คำบ้านทุ่ง ให้เป็น 
ประธานสภาเทศบาล กรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลแม่คำ 
    

นายสุเวช ภูมิรัตน์         เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ กระผมขอเสนอญัตติรับโอนเมรุ  หมู่ท่ี 1                   
นายกเทศมนตรี  บ้านแม่คำสบเปิน และหมู่ท่ี 12  บ้านแม่คำบ้านทุ่ง  ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบล 
   แม่คำ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

นายสุเวช ภูมิรัตน์             หลักการ 
นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลแม่คำ  ขอรับโอนเมรุ  หมู่ท่ี 1 บ้านแม่คำสบเปิน และหมู่ท่ี  12 

บ้านแม่คำบ้านทุ่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มาเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล
ตำบลแม่คำ   

เหตุผล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   มีความประสงค์จะยกเมรุ  หมู่ท่ี 1 บ้านแม่คำสบเปิน 
และหมู่ท่ี 12  บ้านแม่คำบ้านทุ่ง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลแม่คำ เพื่อให้เทศบาล
ตำบลแม่คำ ดำเนินการดูแล และบำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซม และการบริการจัดการท่ี
สะดวกและรวดเร็ว เพื่อท่ีสามารถจะใช้ประโยชน์ในพื้นได้  

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์     - ขอเชิญ ท่านสท.ชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  คำเงิน - ของคุณท่านประธานสภาฯ สำหรับการโอนเมรุมาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล การดูแลรักษา การทำความสะอาด การเผาศพทางเทศบาลจะเป็นคนดูแลต่อไปหรือให้

ชาวบ้านทำเหมือนเดิม 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์         - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เราจะต้องแยกระหว่างสุสานกับเมรุ สุสานคือพื้นท่ีโดยรวม 
นายกเทศมนตรี  ท่ีมีเมรุต้ังอยู่ เมรุคือส่ิงก่อสร้างสำหรับเผาศพท่ีต้ังอยู่ในสุสาน เรารับโอนเมรุ คือการรับโอน

สำหรับการดูแลบำรุงรักษา แก้ไข เปล่ียนแปลงตัวเมรุ ส่วนท่ีท่านสท.ชัยวัน คำเงิน ถาม 
หลังจากรับโอนแล้วใครจะดูแล เมรุผ่านการประชาคมมาประมาณแปดปีแล้ว ท่ีทาง
เทศบาลจะเข้าไปบำรุงรักษาดูเมรุให้เต็มรูปแบบ แต่จากการดูวิธีชีวิตคนแม่คำ คนแม่เปิน 
คนบ้านใหม่โดยเฉพาะ หมู่ท่ี 1 กับหมู่ท่ี 14 จะมีการพัฒนาช่วยกันทำความสะอาด ในวัน
ก่อนเผาศพชาวบ้านจะไปช่วยกันกำจัดปัดกวาด เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความสามัคคีในหมู่
คณะก็จะให้ชาวบ้านดูแลต่อ  และอยากถามเลขาสภาเราสามารถจ้างเหมาบริการได้หรือไม่ 

 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์  - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องของการรับมอบเมรุ ได้ช้ีแจงชัดเจนว่ารับมอบ 
เลขานุการสภาเทศบาล  หมวดท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง อาคาร ก็คือเมรุ พอรับมอบแล้วจะทำให้เกิดภาระผูกพัน คือ 

การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมจะต้องผ่านสภา เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น ในส่วนดำเนิน
กิจการเมรุ มีพระราชบัญญัติสุสานหรือฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 ให้หน่วยงานท้องถิ่นหรือ 
เอกชนดำเนินการได้ ถ้าเป็นเอกชนจะต้องทำการจดทะเบียนให้ถูกต้อง มีหลายท่ีท่ี
ดำเนินการอยู่  ยกตัวอย่างเช่น เทศบาลตำบลแม่จัน ซึ่งในส่วนนี้ก็อยู่ ท่ีเทศบาลว่าจะ
ดำเนินการเองหรือจ้างเหมา  

/นายสุวรรณ… 
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นายสุวรรณ ภูมิรัตน์     - ขอเชิญ สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศ 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากทราบเจตนาของเทศบาลว่าทำไมถึงรับโอนเมร ุ
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์        - ถ้ารับโอนเมรุเป็นของเราแล้ว เราสามารถบำรุง รักษา แก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง 
นายกเทศมนตรี ถ้ายังเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในกรณีบำรุง รักษา แก้ไข เปล่ียนแปลง ปรับปรุง 

ก็จะไม่สามารถทำได้ รับโอนมาเพื่อจะเข้าไปดูแลปรับปรุงแก้ไขใหใ้ช้งานได้ 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - กระผมเห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรี เพราะชาวบ้านมีการแบ่งหน้าท่ีมานาน 
สมาชิกสภาเทศบาล ดีอยู่แล้วก็ให้ชาวบ้านทำต่อไป 
 

นายชัยวัน คำเงิน  - กระผมเห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรี ถ้าทางเทศบาลรับมอบเรียบร้อยแล้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทางหมู่บ้านแม่เปิน ขอเพิ่มใหม่ 1 เตา 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ - กระผมเห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรี การบริหารจัดการก่อนจะมีการเปล่ียนแปลงต้อง
สมาชิกสภาเทศบาล  แจ้งให้พี่น้องทราบ ผมเห็นด้วยกับการรับโอนเมรุ เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษาซ่อมแซม    

          และการบริหารจัดการของชาวบ้านก็ให้ดำเนินการเหมือนเดิมต่อไป 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับโอนเมรุ หมู่ท่ี 1 บ้านแม่คำสบเปิน และ และหมู่ท่ี 12 
ประธานสภาเทศบาล บ้านแม่คำบ้านทุ่ง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ เทศบาลตำบลแม่คำ กรุณายกมือขึ้น 
 

ที่ประชุม - มีมติเอกฉันทเ์ห็นชอบให้รับโอนเมรุ หมู่ท่ี 1 บ้านแม่คำสบเปิน และหมู่ท่ี 12 บ้านแม่คำ
บ้านทุ่งให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลแม่คำ จำนวน  11 เสียง 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ 4. ญัตติโอนงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีช้ีแจง 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์        - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 
นายกเทศมนตรี  กระผมขอเสนอญัตติโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวโดยมีหลักการ

และเหตุผล  ดังนี้ หลักการ 
    โอนลด 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่นๆ  โครงการจัดงานดำหัวผู้สูงอายุ  ต้ังไว้  40,000 บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  26,000  
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 14,000 บาท 

    โอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  คูลเลอร์  จำนวน  20  ใบ ๆ ละ 1,300 บาท  รวมเป็นเงิน  
26,000 บาท ขอโอนเพิ่ม  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นเงิน   26,000 บาท                
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ  ดังนี้ คูลเลอร์ทำมาจากอลูมิเนียม  ขนาด  32 เซนติเมตร  
มีหูจับท้ังสองข้าง  มีก๊อกน้ำแบบกดเปิดปิดน้ำ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น 
 

/นายสุเวช… 
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นายสุเวช ภูมิรัตน์        เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  26,000 บาท   
นายกเทศมนตรี        (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

เหตุผล 
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลแม่คำ  ขาดแคลนภาชนะในการใช้บรรจุน้ำด่ืมให้
นักเรียนได้บริโภคในห้องเรียน   เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว   จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณดังกล่าวตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  ข้อ  27  การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์     - ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอถังน้ำ มีท่ีก๊อกปิดเปิดจะใช้ดีกว่าหรือไม่                 
สมาชิกสภาเทศบาล และยังเป็นพลาสติกสามารถมองเห็นข้างในได้ 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์     - ขอเชิญท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ -ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมเสนอถังน้ำเย็น 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์        - กระผมขอตอบคำถาม ท่านสท.วาโย ด่านไทยวัฒนา ท่ีเสนอแบบมีท่ีปิดเปิดถังพลาสติก
นายกเทศมนตรี  สีขาวถังแบบนี้ถ้าโดนแสงแดดจะทำให้เกิดตะไคร่น้ำได้ง่าย ท่ีไม่เลือกใช้เพราะไม่ได้ 

มาตรฐาน และไม่สวยงาม  ตอบคำถาม ท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์ ทำไมถึงไม่ใช้ถังน้ำเย็น
เพราะเคยมีนักเรียนโรงเรียนเราไปกดน้ำ แล้วไฟฟา้ดูด และอีกหลายๆท่ี ซึ่งอาจจะทำให้
เกิดอันตรายได้ 

 

นายศรี  ศรีละ - กระผมเห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรี ถังพลาสติกสีขาวจะทำให้มีตะไคร่น้ำสีเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทำความสะอาดยาก และถ้าเป็นถังน้ำเย็นก็จะเป็นอันตรายแก่เด็กนักเรียน  
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติญัตติโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                    
ประธานสภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น  
 

ที่ประชุม  - มีมติเอกฉันทอ์นุมัติให้โอนงบประมาณตามท่ีเสนอ จำนวน 11 เสียง 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      5. ญัตติโอนงบประมาณเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญผู้บริหารช้ีแจง 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์         เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ  
นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 

/นายสุเวช… 
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นายสุเวช ภูมิรัตน์              หลักการ 
นายกเทศมนตรี โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1. ขอโอนลด 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  ต้ังไว้  695,520 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
283,280 บาท      โอนลดครั้งนี้  4,400 บาท  งบประมาณคงเหลือ 278,880 บาท   

2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  จัดซื้อเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  
ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,400 บาท  ต้ังไว้  4,400 บาท  

     3. ขอโอนลด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)  

ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  ต้ังไว้  695,520 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
278,880 บาท   โอนลดครั้งนี้  14,500 บาท  งบประมาณคงเหลือ 264,380 บาท   

4. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  งบ
ลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน  จัดซื้อเครื่องเป่าลมสะพายหลัง 4 
จังหวะ  จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 14,500 บาท  ต้ังไว้  14,500 บาท  

เหตุผล 

ด้วยภัยธรรมชาติ  นั้นเกิดจากการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติหรือมนุษย์ได้ทำให้มันเกิดขึ้น      
ภัยธรรมชาติมีหลายรูปแบบแตกต่างกันไปบางอย่างร้ายแรงน้อย  บางอย่างร้ายแรงมาก  
ซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  การเกิดอุทกภัยหรือน้ำท่วม  การเกิด
พายุ  การเกิดแผ่นดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  เป็นต้น  ซึ่งภัยธรรมชาติต่างๆ  ไม่ว่าจะร้ายแรง
มากหรือน้อยก็เกิดขึ้นได้ทุกเวลาโดยท่ีมนุษย์ไม่ได้  ต้ังตัว และด้วยในปัจจุบันการเกิดสา
ธารณภัย  ท้ังท่ีเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยท่ีเกิดจากการกระทำของ มนุษย์สร้างความสูญเสีย
ทางร่างกายและทรัพย์สินในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก  การเตรียมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเป็นส่ิงท่ีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  รวมท้ัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
สำนักปลัดเทศบาลตำบลแม่คำ  มีหน้าท่ีในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัย อุทกภัย  ภัยธรรมชาติ  ภัยท่ีเกิดจากการกระทำของมนุษย์สาธารณภัยต่างๆ              
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายตลอด 24 ช่ัวโมง  จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวต่อ     
สภาเทศบาลตำบลแม่คำเพื่อพิจารณา ขอเพิ่มเติมในส่วนเครื่องสูบน้ำ เพื่อใช้สูบน้ำทำความ
สะอาดบ่อน้ำและ เครื่องเป่าลมเอาไว้ทำความสะอาด เช่นบริเวณสุสาน หรือใช้ทำแนวกัน
ไฟ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยระเบียบวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543                 
ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจ
ของสภาท้องถ่ิน  

 

/นายสุวรรณ… 

 

 



 

- ๑๕ - 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญท่าน สท. ศรี  ศรีละ 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายศรี  ศรีละ --ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรี ท่ีจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ 
สมาชิกสภาเทศบาล ด้วยไฟฟ้าเพราะถ้าชาวบ้านต้องการจะล้างบ่อน้ำก็จะได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาล

เพื่ออำนวยความสะดวก และ ข้อ 2 สำหรับการจัดซื้อเครื่องเป่าลมสะพายหลัง สามารถ
เอาไปช่วยดับไฟป่าและทำความสะอาดได้ 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติญัตติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                    
ประธานสภาเทศบาล กรุณายกมือขึ้น  
 

ที่ประชุม  - มีมติเอกฉันทอ์นุมัติให้โอนงบประมาณตามท่ีเสนอ จำนวน 11 เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ ๗  เร่ืองอื่น ๆ  
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องท่ีจะเสนอหรือไม่ ขอเชิญ ท่านส.ท. วาโย ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล  
  

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ อยากจะสอบถามผู้บริหารว่า ใกล้จะหมดปีงบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาล อีกไม่กี่เดือนอยากให้ผู้บริหารช้ีแจง ว่ามีโครงการอะไรบ้างท่ียังไม่ได้ทำ มีรายได้ท่ีเข้ามา 

เท่าไหร่และเหลืองบประมาณเท่าไหร่  
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอสอบถามเรือ่งของงบประมาณการขยายไหล่ทาง 
สมาชิกสภาเทศบาล  ของหมู่ท่ี 2 จะได้สร้างเมื่อไหร่ เพราะขอมาหลายปีแล้ว 
 

นายศรี  ศรีละ  - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอแจ้งปัญหาเรื่องใบปลิวโฆษณา หายไปช่วงหนึ่ง 
สมาชิกสภาเทศบาล ตอนนี้กลับมาอีกแล้ว 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอแจ้งปัญหาหลังบ้านนายสายเนตร และล่องน้ำ
สมาชิกสภาเทศบาล บ้านนายเสาร์  ขันอุละ จะเข้าไปแก้ไขเมื่อไหร่ 
 

นางสุมะณา  ปินตา - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ประปาหมู่ท่ี 14 ท่ีจะเจาะใหม่ กองช่างได้เข้าไปตรวจดู 
สมาชิกสภาเทศบาล แล้วหรือ ยัง เพื่อท่ีจะได้ขอความอนุเคราะห์ท่อน้ำต่อไป 
 

นายชัยวัน  คำเงิน - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถนนคอนกรีตบริเวณนานางหอม คำเงิน ถูกน้ำกัดเซาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เข้าไปประมาณ 1 เมตร อยากให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบ และขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาล

ท่ีอนุเคราะห์รถแบคโฮ เข้าไปทำถนนเส้นนา นายสวิง ถึงนาลุงน้อยสงค์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และขออนุเคราะห์ท่อ เพื่อเอาไปใส่บริเวณทางเข้า 

 

นายชรินทร์  ซาวคำเขต - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อยากจะฝากผู้บริหารเรื่องขยะ หมู่ท่ี 10 ติดต่อกับหมู่ท่ี 2 

สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายประสาน  ชาวคำเขต - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอสอบถามผู้บริหารว่าหินคลุกจะเริ่มลงตอนไหน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถนนหลังชุมสายโทรศัพท์ และบ้านนางวันนิดา บั๊คเคิล 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมเกรงว่าตล่ิงจะพัง 
 

/นางสุมะณา…   
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นางสุมะณา  ปินตา - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขออนุเคราะห์ติดต้ังไฟกิง่เสริมตรงประปาหมู่บ้าน 
สมาชิกสภาเทศบาล และปากซอยบ้านป้าเป้ รวมเป็น 2 หลอด 
 

นายประสงค์  ใจปินตา - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอวิธีเก็บน้ำท่ียั่งยืน อยากให้มีการสร้างเข่ือน 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 ถ้ามีเข่ือนฤดูแล้งก็จะไม่เดือดร้อนเรื่องน้ำ และกระผมอยากได้เอกสารประกอบการ 

ประชุมสภา สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าท่ี เทศบาล                           
ท่ีไปช่วยงานข่วงพญา รู้สึกประทับใจมาก 

 

นายต่อมคำ  รอดสุวรรณ์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมอยากให้สร้างถนนกินได้ บริเวณคันพนัง 
ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 1 หมู่ท่ี 12 ถึง หมู่ท่ี 14  ซื้อต้นไม้ เมล็ดพันธ์มาปลูก เพื่อจะได้เป็นถนนตัวอย่าง และฝาก 

เรื่องซ่อมแซมพัดลมท่ีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบล  
แม่คำเพราะเดือนหน้าจะมีการอบรมเรื่องสมุนไพร 
 

นายมนตรี  ยานะนวล - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมอยากแจ้งให้ในท่ีประชุมสภาทราบ เรื่องการ   
รองปลัดเทศบาล ขับเคล่ือนการเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เกี่ยวกับอนุรักษ์พืชพรรณไม้ อนุรักษ์
พันธุ์พืชทางชีวภาพ อนุรักษ์พันธุ์ สัตว์  อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น                     
เพื่อจะดำเนินการขั้นตอนต่อไป 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องท่ีจะเสนอหรือไม่ ขอเชิญผู้บริหารตอบคำถาม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอตอบคำถาม ท่านสท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี เกี่ยวกับสถานการณ์คลังเป็นอย่างไร ตอนนี้เหลืองบประมาณ 2 ล้าน ก็จะโอนงบประมาณ 

ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ สมาชิกท่านใดมีโครงการก็นำมาเสนอได้ และโครงสร้างพื้นฐาน ได้
ดำเนินการเรียบร้อยหมดแล้ว  
- เรื่องของ ท่านสท.ประเสริฐ รีอินทร์ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และรายการใหม่ขอให้
เสนอเป็นงบประมาณปี 2563 
- เรื่องของ ท่านสท.ศรี ศรีละ ถ้าเห็นคนแจกใบปลิวมาบริเวณเขตเทศบาล ให้แจ้ง
นายกเทศมนตรีทันที 
- เรื่องของ ท่านสท.ศรีวงค์  ใจปินตา เรื่องกล่ินเหม็นบริเวณบ้านลุงยูร ก็ได้ติดตามไม่ได้
ละเลย ให้กองช่างไปดูแล 
- เรื่องของ ท่านสท. สุมะณา ทางเทศบาลให้ความอนุเคราะห์ด้านอุปกรณ์  ให้หัวหน้าฝ่าย
กองช่างไปลงพื้นท่ีสำรวจ 
- ถนนนาใน นานางบัวหอม ให้หัวหน้าฝ่ายกองช่างไปถ่ายรูป กระผมจะวางท่อให้ใหม่                 
ใช้ท่อ 80 เซนติเมตร ไปเปล่ียน ประมาณ 8 ท่อ เพื่อเป็นการตอบแทนท่ีอนุเคราะห์พื้นท่ี        
2 ข้างทาง 
- เรื่องของ ท่านสท.ชรินทร์  ซาวคำเขต ขยะ หมู่ท่ี 10 เด๋ียวจะจัดการให้เรียบร้อย 
 หินคลุก งบประมาณ 200,000 บาท จะมีโควตาแจกให้ทุกหมู่บ้าน ขอเน้นถนนผู้กองโอ๋ 
ประตูน้ำ หมู่ท่ี 1 ซอย 5 กำลังให้ช่างออกแบบ 
ใครต้องการไฟกิ่ง ให้ไปเขียนคำร้องท่ีธุรการ สำนักปลัดเทศบาล จะดำเนินการตามข้ันตอน
ต่อไป 
 

/นายสุเวช… 
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