
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  คร้ังที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 
วันพุธ  ท่ี  14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62  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 
นายเจริญ          ทนัญชะนะ 
นางสุมะณา        ปินตา 
นายประเสริฐ      รีอินทร์ 
นายทองเย็น       กุยเขียว 
นายประสาน       ชาวคำเขต 
นางสาวทองเล้ียม     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 
เจริญ         ทนัญชะนะ 
สุมะณา       ปินตา 
ประเสริฐ     รีอินทร์ 
ทองเย็น      กุยเขียว 
ประสาน     ชาวคำเขต 
ทองเล้ียม    คำเวียงสา  
ศรีวงค์        ใจปินตา 
ชัยชาญ       รัตนพนาวงษ ์

 
 
 

ผูไ้ม่มาประชุม  1  คน 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
 

นายศรี             ศรีละ 
  

สมาชิกสภาเทศบาล ลา 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  26  คน 

ลำดับที ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

นายสุเวช           ภูมิรัตน์ 
นายถนอม          นาใจ 
นายอนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
นายพงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
นายมนตรี          ยานะนวล 
นางชุตินันต์        คำสมุทร 
นางวรรณศรี       คำปา 
นายพงค์ศักดิ์       ติวงค์ 
นายอนุวัตร        ชาวไชย 
นายพิพัฒนะ      ซาวคำเขต 
นายพิทักษ์        กาบแก้ว 
นางศิริขวัญ       ดวงใจ 
นายพรชัย         ศิริยานนท์ 
นายพงษ์พิพฒัน์   ดอกจือ 
นางสาวเนตรดาว     ใจปินตา 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

นิติกร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
ผอ.ร.ร.เทศบาลตำบลแม่คำ 

ครู ค.ศ.1 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

สุเวช           ภูมิรัตน์ 
ถนอม          นาใจ 
อนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
พงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
มนตรี          ยานะนวล 
ชุตินันต์        คำสมุทร 
วรรณศรี       คำปา 
พงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
อนุวัตร        ชาวไชย 
พิพัฒนะ       ซาวคำเขต 
พิทักษ์         กาบแก้ว 
ศิริขวัญ        ดวงใจ 
พรชัย          ศิริยานนท์ 
พงษ์พิพฒัน์   ดอกจือ 
เนตรดาว      ใจปินตา 

 



 

- ๒ - 
 

ลำดับที ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑6 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

นางสาววิชุดา     ใจเท่ียงตรง 
นางสาวพัชราภรณ์ ไมตรีจิตร 
นายสมควร        ใจยา 
นายบุญธรรม      คำพงษ์ 
นายสมหมาย      จันตาคำ 
นายประสงค์       หลุกทิพย์ 
นายสมพร          ซาวคำเขต 
นายนิวัฒ           ซาวคำเขต 
นางจันจิรา         ซาวคำเขต 
นางอารียา         เทพทิพย์ 
นางดาวเรือง       คุณยศยิ่ง 

นักวิชาการสาธารณสุขฯ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ประธานประชาคม หมู่ท่ี 10 
ประธานประชาคม หมู่ท่ี 8 

ประธานประชาคม หมู่ท่ี 12 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 12 
ประธาน อปพร. หมู่ท่ี 1 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 
ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 2 
ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 10 
ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 12 

 

วิชุดา          ใจเท่ียงตรง 
พัชราภรณ์     ไมตรีจิตร 
สมควร         ใจยา 
บุญธรรม      คำพงษ์ 
สมหมาย      จันตาคำ 
ประสงค์       หลุกทิพย์ 
สมพร          ซาวคำเขต 
นิวัฒ           ซาวคำเขต 
จันจิรา         ซาวคำเขต 
อารียา         เทพทิพย์ 
ดาวเรือง      คุณยศยิ่ง 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

     เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ ทำหน้าท่ีประธาน      
ในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์      - นายศรี  ศรีละ สมาชิกสภาเทศบาล ยื่นใบลาการประชุมสภาฯ ในคร้ังนี้ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายสุวรรณ ภูมิรัตน์       1. การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล      คร้ังที่ 1 ประจำปี พ.ศ. ๒๕62  เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน ๒๕62 

   - ให้สมาชิก ฯ เปิดอ่านดูรายละเอียดทีละหน้าต้ังแต่หน้าท่ี 1 - 18  มีสมาชิก ฯ ท่านใด 
 ต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความหรือไม ่ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเปล่ียนแปลง 
 ก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 
 

ที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมฯ  11  เสียง 
 

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 

                         - ไม่มี 
    

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                        - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 
                        - ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองเพื่อพิจารณา 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์       - 1. ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
   (วาระที่ 1 ข้ันรับหลักการ)  
  ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอร่างเทศบัญญัติและแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2563 ต่อสภา ฯ  
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 
นายกเทศมนตรี      ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ของเทศบาลตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัด
เชียงราย  ฉบับนี้มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ ในสมัยประชุมนี้  
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
แบบเทศบัญญัติบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักการ 

เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาล
ตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วย  รายจ่ายดังนี้ 
1.  ด้านบริหารงานท่ัวไป 

            1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ยอดรวม  14,037,290 บาท 
             1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายในยอดรวม     298,000 บาท 

2.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.1 แผนงานการศึกษา  ยอดรวม  17,010,670 บาท 
             2.2 แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม    2,060,060 บาท 
             2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม        12,000 บาท 
             2.4 แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม    1,185,000 บาท 
             2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ยอดรวม     620,900 บาท 
             ของชุมชน 
             2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม ยอดรวม      219,000 บาท 
             และนันทนาการ 

3.  ด้านการเศรษฐกิจ 
            3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม    6,922,100 บาท 
            3.2 แผนงานการเกษตร  ยอดรวม      220,000 บาท 
            3.3 แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม        180,000 บาท 

4.  ด้านการดำเนินงานอื่น 
             4.1 แผนงานงบกลาง   ยอดรวม  15,234,980 บาท 
   งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน     58,000,000 บาท 
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นายสุเวช ภูมิรัตน์ เหตุผล 
นายกเทศมนตรี พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562   

มาตรา 60  กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย 
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลท่ีกำหนดไว้  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 23  กำหนดให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างงบประมาณต่อ 
สภาเทศบาล  ภายใน 15 สิงหาคม ของทุกปี 

คำขอแถลงงบประมาณรายจ่าย ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 

   บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลแม่คำ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  
   งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลตำบลแม่คำอีกครั้งหนึ่ง ฉะนัน้ ในโอกาสนี้ 

  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่คำ จึงขอช้ีแจงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกทุกท่านได้ 
  ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินการ ใน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

   1. สถานะการคลัง 
       1.1 งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
             1.1.1 เงินฝากธนาคาร 36,415,439.12 บาท 
             1.1.2 เงินสะสม 30,582,511.57 บาท 
             1.1.3 ทุนสำรองเงินสะสม 21,281,656.90 บาท 
             1.1.4 รายการท่ีได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
                                                  จำนวน - โครงการ รวม 0.00 บาท 
             1.1.5 รายการท่ีได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้กอ่หนี้ผูกพัน จำนวน - โครงการ  
                                                  รวม 0.00 บาท 
       1.2 เงินกู้คงค้าง 13,432,800.00 บาท 
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
                     (1) รายรับจริงท้ังส้ิน 46,072,516.64 บาท ประกอบด้วย 
            หมวดภาษีอากร          จำนวน     528,055.18 บาท 
            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต       จำนวน     268,996.00 บาท 
            หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         จำนวน      315,552.38 บาท 
                     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จำนวน        73,830.00 บาท 
                               หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด         จำนวน        16,787.00 บาท 
            หมวดรายได้จากทุน         จำนวน          3,040.00 บาท 
            หมวดภาษีจัดสรร          จำนวน 19,044,101.08 บาท 
            หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป         จำนวน 25,822,155.00 บาท 
     (2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 1601,130.00 บาท 
           (3) รายจ่ายจริง จำนวน 40,899,648.07 บาท ประกอบด้วย 
            งบกลาง           จำนวน 10,386,032.71 บาท 
            งบบุคลากร          จำนวน 17,091,767.37 บาท 
            งบดำเนินงาน           จำนวน  8,293,588.99 บาท 
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นายสุเวช ภูมิรัตน์          งบลงทุน            จำนวน  3,916,259.00 บาท 
นายกเทศมนตรี           งบรายจ่ายอื่น           จำนวน               0.00  บาท 
            งบเงินอุดหนุน           จำนวน  1,212,000.00 บาท 
       (4) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จำนวน  
            1,546,440.00 บาท 
       (5) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 153,600.00 บาท 

   (6) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 0.00 บาท  

    (7) รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินกู้ จำนวน 0.00 บาท 

   ประมาณการรายรับ ปี 2563 
   รายได้จัดเก็บ 
   หมวดภาษีอากร      จำนวน    215,000.00 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จำนวน    393,000.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     จำนวน    360,000.00 บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  จำนวน    110,000.00 บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     จำนวน      40,000.00 บาท 
   หมวดรายได้จากทุน     จำนวน        2,000.00 บาท 
     รวมรายได้จัดเก็บเอง   จำนวน  1,120,000.00 บาท 
   รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดภาษีจัดสรร    จำนวน 24,580,000.00 บาท 
                       รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                                  จำนวน 24,580,000.00 บาท 
   รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป    จำนวน 32,300,000.00 บาท 
                       รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         จำนวน 32,300,000.00 บาท 
     รวม    จำนวน58,000,000.00 บาท 
   ประมาณการรายจ่าย ปี 2563 
   จ่ายจากงบประมาณ 
   งบกลาง      จำนวน  15,234,980.00 บาท 
   งบบุคลากร     จำนวน  23,351,230.00 บาท 
   งบดำเนินงาน     จำนวน  13,522,300.00 บาท 
   งบลงทุน     จำนวน    4,243,490.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น     จำนวน         15,000.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน     จำนวน    1,633,000.00 บาท 
     รวมจ่ายจากงบประมาณ  จำนวน  58,000,000.00 บาท 
   รายละเอียดปรากฏทุกรายการ  หน้า 14 - 18 
 

   บันทึกหลักการและเหตุผล 
   ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ของเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
   ด้านบริหารงานท่ัวไป     
   - แผนงานบริหารงานท่ัวไป   จำนวน   14,037,290 บาท 
   - แผนงานการรักษาความสงบภายใน  จำนวน        298,000 บาท 
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นายสุเวช ภูมิรัตน์ ด้านบริการชุมชนและสังคม 
นายกเทศมนตรี  - แผนงานการศึกษา    จำนวน   17,010,670 บาท 
   - แผนงานสาธารณสุข    จำนวน     2,060,060 บาท 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห์   จำนวน          12,000 บาท 
   - แผนงานเคหะและชุมชน    จำนวน     1,185,000 บาท 
   - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  จำนวน        620,900 บาท 
   - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน        219,000 บาท 
   ด้านการเศรษฐกิจ 
   - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  จำนวน    6,922,100 บาท 
   - แผนงานการเกษตร    จำนวน       220,000 บาท 
   - แผนงานการพาณิชย์    จำนวน        180,000 บาท 
   ด้านการดำเนินการอื่น 
   - แผนงานงบกลาง    จำนวน  15,234,980 บาท 
    งบประมาณรายจ่ายท้ังส้ิน   จำนวน  58,000,000 บาท 
  

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับคำแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2563 หรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิก ฯ ท่านใดสอบถาม ขอให้ฝ่ายบริหารช้ีแจงรายละเอียด 
  ไปทีละหน้า หากสมาชิก ฯ ท่านใดสงสัยให้สอบถามเป็นข้อๆ  
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ให้สมาชิก ฯ เปิดดูรายละเอียดในแต่ละแผนงาน 
นายกเทศมนตรี  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป  รวมท้ังส้ิน 11,516,610 บาท    

1. งบบุคลากร                 9,338,820 บาท 
2. งบดำเนินงาน       1,953,000 บาท 

  3. งบลงทุน          164,790 บาท  
4. งบรายจ่ายอื่น            15,000 บาท 
5. งบเงินอุดหนุน           45,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 62 – 72 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารงานคลัง  รวมทัง้ส้ิน 2,520,680 บาท    
1. งบบุคลากร                 2,068,680 บาท 
2. งบดำเนินงาน         430,000 บาท 

  3. งบลงทุน           22,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 73 - 76 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
รวมทั้งส้ิน 30,000 บาท    
1. งบดำเนินงาน           30,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 76 - 77  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภยัฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
รวมทั้งส้ิน 268,000 บาท    
1. งบดำเนินงาน          259,000 บาท 
2. งบลงทุน              9,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 77 - 78 
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นายสุเวช ภูมิรัตน์ แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งส้ิน 9,009,370 บาท 
นายกเทศมนตรี  1. งบบุคลากร      8,389,870 บาท 
  2. งบดำเนินงาน         188,000 บาท 
  3. งบลงทุน         431,500 บาท 

รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 79 - 83 
   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวมทั้งส้ิน 8,001,300 บาท
   1. งบดำเนินงาน       7,084,300 บาท 
  2. งบลงทุน         150,000 บาท 

3. งบเงินอุดหนุน        767,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 84 - 88 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวมทั้งส้ิน 1,675,060 บาท 

 1. งบบุคลากร      1,201,260 บาท 
2. งบดำเนินงาน         441,000 บาท 
3. งบลงทุน           32,800 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 88 - 91 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น รวมท้ังส้ิน 
385,000 บาท   
1. งบดำเนินงาน         200,000 บาท 
2. งบเงินอุดหนุน        185,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 91 - 95 

   แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งส้ิน 
12,000 บาท   
1. งบดำเนินงาน           12,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 95 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวมทั้งส้ิน 
430,000 บาท   
1. งบดำเนินงาน         430,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 96 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน รวมท้ังส้ิน 485,000 บาท   
1. งบดำเนินงาน         185,000 บาท 
2. งบเงินอุดหนุน           300,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 96 - 97 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล รวมทั้งส้ิน 

  270,000 บาท   
1. งบดำเนินงาน         270,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 97 - 98 
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นายสุเวช ภูมิรัตน์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
นายกเทศมนตรี  รวมทั้งส้ิน 620,900 บาท   

1. งบดำเนินงาน         265,000 บาท 
2. งบลงทุน         49,900 บาท 
3. งบเงินอุดหนุน        306,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 98 – 104 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานกฬีาและนันทนาการ  รวมทั้งส้ิน 
20,000 บาท   
1. งบดำเนินงาน          20,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 104 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมท้ังส้ิน 
  199,000 บาท   

1. งบดำเนินงาน         169,000 บาท 
2. งบเงินอุดหนุน          30,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 104 - 106 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  รวมทั้งส้ิน  2,844,100 บาท   

1. งบบุคลากร        2,352,600 บาท 
2. งบดำเนินงาน           476,000 บาท 
2. งบลงทุน             15,500 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 106 - 109 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
  รวมทั้งส้ิน 4,078,000 บาท 
   1. งบดำเนินงาน         840,000 บาท 

2. งบลงทุน      3,238,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 109 - 111 

      แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งส้ิน 80,000 บาท 
1. งบดำเนินงาน           80,000 บาท  
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 111  
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  รวมทั้งส้ิน 140,000 บาท 
1. งบดำเนินงาน        140,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 111 - 112 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  รวมทั้งส้ิน  180,000 บาท 
1. งบดำเนินงาน           50,000 บาท 
2. งบลงทุน            130,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 112 

  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  จำนวน 15,234,980 บาท 
  1. งบกลาง                      15,234,980 บาท 

รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 112 – 115 
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นายสุเวช ภูมิรัตน์ รวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 58,000,000 บาท 
นายกเทศมนตรี  รายละเอียดร่างเทศบัญญัติฯ ปรากฏตามเอกสารท่ีส่งให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้น 
   แล้ว มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอสอบถามว่าประมาณการปีงบประมาณ   
สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 2 ล้านบาท   

ดูจากสถานะทางการคลังของรัฐบาลเส่ียงท่ีจะไม่ได้ครบตามท่ีประมาณการไว้ ถ้าเป็น
เช่นนั้น จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร 
 - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร อยากทราบว่า เกิน 40% ของระเบียบท่ีกำหนดไว้หรือไม ่
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบคำถาม 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอช้ีแจง รายรับจริง – รายจ่ายจริง  ณ วันท่ี 13 
นายกเทศมนตรี  สิงหาคม 2562  รายละเอียดดังนี้   

รับจริง      51,215,248.92  บาท 
จ่ายจริง      43.767,147,72  บาท 

คงเหลือท่ีต้องจ่ายอีก 2 เดือน    7,448,101.20  บาท
รายจ่ายท่ีต้องจ่ายอีก 2 เดือน 
ผู้สูงอายุ, พิการ, เอดส์        932,900.00   บาท 
เงินเดือนผู้บริหาร        395,080.00   บาท 
เงินเดือนฝ่ายประจำ               2,993,202.00   บาท 
ค่าเช่าบ้าน, ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา       166,000.00   บาท 
ค่าอาหารเสริม (นม)        500,000.00   บาท 
จ้างเหมาบริการสำนักปลัด, คลัง, ช่าง      347,600.00   บาท 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง        160,000.00   บาท 
ครุภัณฑ์            51,100.00   บาท 
 รวมรายจ่ายท้ังส้ิน     5,545,882.00  บาท 

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นไปตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 35 ไม่เกิน 40 % 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
ประธานสภาเทศบาล  

 

นายประเสริฐ รีอินทร์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากสอบถามคำแถลงงบประมาณ หน้า 3 หมวด
สมาชิกสภาเทศบาล ภาษีอากร ประมาณการปี 2562 505,000.00 บาท ทำไมประมาณการปี 2563 ถึง 
   ลดลง เหลือ 215,00.00 บาท 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตให้ ผู้อำนวยการกองคลัง ตอบ 
นายกเทศมนตรี 
 

นางวรรณศรี  คำปา - เรียนท่านประธานสภาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประมาณการลดลงจาก 
ผู้อำนวยการกองคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากหมวดภาษีอากรมีการเปล่ียนแปลง คือ ได้ยกเลิกภาษี

โรงเรือนและท่ีดิน และภาษีบำรุงท้องท่ี  เพิ่มภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยเริ่มบังคับใช้
ต้ังแต่ 13 มีนาคม 2562 และจะเริ่มเก็บภาษีต้ังแต่  1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา เห็นความแตกต่าง
สมาชิกสภาเทศบาล ระหว่างโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ กับโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 

โครงการของโรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) มีความน่าสนใจ มีการเรียนการสอน
ภาษาจีน ซึ่งโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำไม่มี เราควรจะให้ความสำคัญกับการเรียนภาษา 
ขอถามท่านผู้บริหารว่ามีแนวทางจัดการศึกษาอย่างไร เนื่องจากโลกยุคนี้ได้ก้าวสู่ยุค AEC 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องการศึกษา ของท้ังสองโรงเรียนใช้หลักสูตรเดียวกัน 
นายกเทศมนตรี โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ มีครูสอนภาษาอังกฤษ 2 คน และครูสอนภาษาจีน 2 คน 

และยังมีการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ไปเยี่ยมชม
โรงเรียนในสังกัด จะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเรียนการสอน และความ
เคล่ือนไหวต่างๆ ในโรงเรียน 

 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมได้ฟังท่านนายกตอบก็ช่ืนใจท่ีใหค้วามสำคัญกับการ
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพราะอาจจะขาดการมีส่วนร่วมทำให้ไม่ทราบข้อมูลท่ี 

ชัดเจน เนื่องจากไม่ได้เป็นคณะกรรมการของโรงเรียน และอีกเรื่องหนึง่ท่ีอยากจะถาม 
เกี่ยวกับโรงน้ำด่ืมเทศบาลตำบลแม่คำ คือมีการจัดทำรายรับ – รายจ่าย หรือไม่อย่างไร 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กรณีโรงน้ำเทศบาลตำบลแม่คำ การบริหารจัดการขาดทุน
นายกเทศมนตรี  ทุกเดือน โดยจ้างเหมาพนักงาน 2 คน ๆ ละ 300 บาทต่อวัน รายรับต่อวันท่ีได้ประมาณ  

500 – 600 บาท เทศบาลขายน้ำถังละ 5 บาท โดยไม่ได้หวังผลกำไร อยากจะสอบถาม
ในสภานี้ว่าโรงน้ำด่ืมเราขาดทุนแบบนี้ ยังจะให้มีการบริหารจัดการต่อไปหรือไม่ ซึ่งระบบ
น้ำของเราใช้ระบบ Water Softener System เป็นระบบกรองน้ำใช้กรองความกระด้าง 
(หรือการกรองน้ำอ่อน) คือ แร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งเป็นสาเหตุของตะกรันท่ีจับ
อยู่ในอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนต่างๆ ทำให้อัตราการแลกเปล่ียนความร้อนของอุปกรณ์
ลดลง ผ่านการรับประกันคุณภาพ (อย.) ทุกปี 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากให้ดำเนินกิจการโรงน้ำด่ืมต่อไป เพราะเป็นการ
สมาชิกสภาเทศบาล ช่วยชาวบ้านให้ได้บริโภคน้ำด่ืมท่ีมีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาด แต่อยากให้มีการ           
   นำข้อมูลรายรับ – รายจ่าย มารายงานในท่ีประชุมสภาฯ ด้วยเพราะสภาฯ จะ 

ได้อนุมัติว่าควรจะดำเนินการต่อไปหรือไม่ และอยากให้ติดป้ายให้ชาวบ้านทราบว่าโรงน้ำ
ด่ืมเทศบาลได้ผ่านการตรวจและรับรองคุณภาพจาก อย. เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค              
โรงน้ำด่ืมเทศบาลตำบลแม่คำสามารถต้ังเป็นเทศพาณิชย์ได้หรือไม่ 
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นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ สท.ทองเล้ียม  คำเวียงสา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

น.ส.ทองเลี้ยม  คำเวียงสา – ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องโรงน้ำด่ืม ดิฉันมีความคิดเห็นว่ายังอยากให้ดำเนิน
สมาชิกสภาเทศบาล กิจการต่อไปถึงแม้จะขาดทุน ถ้าหากยกเลิกประชาชนก็จะเดือดร้อน เพื่อช่วยเหลือ 
   ประชาชน ท้ัง 6 หมู่บ้าน จะได้ไม่ต้องไปซื้อน้ำราคาแพง จึงอยากให้ดำเนินการต่อไป 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากทราบเกี่ยวกับวัสดุคงทน หมายถึงอะไร 
สมาชกิสภาเทศบาล และอยากให้ต้ังงบประมาณพอดีกบัรายจ่าย ไม่อยากให้ประมาณการมากเกินไป เพื่อท่ีจะ

เอาไปต้ังเป็นงบประมาณอื่นท่ีมีความสำคัญ 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขออนุญาตให้ เลขาสภาเทศบาล ตอบคำถามนี้ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์ – ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ วัสดุจะจำแนกออกเป็นสองประเภท คือวัสดุคงทนกับ
เลขานุการสภาเทศบาล วัสดุส้ินเปลือง ยกตัวอย่างเช่น น้ำมัน เป็นวัสดุส้ินเปลือง เติมแล้วใช้มันหมดไป ,เครื่องคิด 

เลข เป็นวัสดุคงทน เพราะสามารถใช้ได้นานเป็นปี สองปี จะมีคู่มือในการจำแนก เพื่อเกิด
ความชัดเจนในการตั้งงบประมาณ  และเรื่องโรงนำ้ด่ืมเทศบาลตำบลแม่คำควบคุมโดย
พ.ร.บ.สาธารณสุข โรงน้ำเทศบาลตำบลแม่คำมีคุณภาพ และยังได้รับใบประกาศยืนยันว่า
ผ่านเกณฑ์ เกณฑ์ตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับคุณภาพน้ำ ซึ่งเราได้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจคุณภาพท่ี
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 1/1 เชียงราย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข จะมีการตรวจว่ามีสารพิษเจือปนหรือไม่ ซึ่งโรงน้ำของเทศบาลเราอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ท่ีถามว่าสามารถต้ังเป็นเทศพาณิชย์ได้หรือไม่  ทำเป็นเทศพาณิชย์ ได้ 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมอยากทราบประมาณการ เพิ่มจากปีท่ีผ่านมา  
สมาชิกสภาเทศบาล 2 ล้านบาท แล้วถ้าหากงบประมาณเข้าแล้วแต่ไม่ถึงประมาณการท่ีต้ังไว้ ท่าน 
   นายกเทศมนตรีจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ สท.ชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน คำเงิน - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากถาม ร่างเทศบัญญัติฯ หน้าท่ี 91 เครื่องอุปกรณ์
รองประธานสภาเทศบาล บีบอัดก้อนพลาสติกจะเอาไปใช้ท่ีไหนอย่างไร  
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ ฝ่ายบริหารตอบคำถาม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านสท. วาโย ด่านไทยวัฒนา ถามว่าประมาณการ 58 ล้าน
นายกเทศมนตรี  บาท จะเข้าเต็มหรือไม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ยังเข้าไม่เต็ม งบประมาณท่ีต้ังไว้ในแต่ 

ละปีไม่สูงเกินความจริง รายจ่ายต่าง ๆ ท่ีต้ังไว้ ก็ต้ังตามระเบียบฯ   
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นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ยกตัวอย่างเช่น เงินค่าตำแหน่งของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 3,500 
นายกเทศมนตรี  ต่อเดือน ถึงตำแหน่งจะว่างแต่ก็ต้องต้ังไว้ตามระเบียบบริหารงานบุคคลฯ  และตอบคำถาม  

ของท่าน สท.ชัยวัน   คำเงิน ว่าเครื่องอุปกรณ์บีบอัดก้อนพลาสติกจะนำไปใช้ท่ีโรงขยะ 
ต้ังใจว่า ไมเกิน 2 ปี เทศบาลตำบลแม่คำ จะไม่มีการเผาขยะ 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะ 
ประธานสภาเทศบาล ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

(วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุณายกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  - มติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 เป็นเอกฉันท์ 11 เสียง (วาระที่ 1 ขัน้รับหลักการ) 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ในขั้นตอนต่อไปจะขอเข้าสู่การหารือเรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. 2547  ข้อ 103 คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวน 
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ข้อ 107 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
รับรองไมน่้อยกว่าสองคน  วันนี้จึงให้สมาชิกสภาฯ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดยเสนอ
จำนวน 3 - 7 คน แล้วเสนอรายช่ือทีละคน มีผู้เสนอ 1 คน ผู้รับรอง 2 คน จนครบตาม
จำนวน หรือจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม ขอเชิญ สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 

 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - กระผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ชุดเดิม 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เสนอเป็นอย่างอื่น คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 3 คน 
 

นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์- เรียนท่านประธานสภาฯ ในการแปรญัตติจะต้องมีคณะกรรมการแปรญัตติ หากสมาชิก
เลขานุการสภาเทศบาล สภาฯ จะยืนยันคณะกรรมการฯ ชุดเดิมท่ีเคยได้ดำเนินการเลือกแล้วก็สามารถยืนยันได้  

แต่ในความเห็นของกระผมคิดว่าควรมีการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมา 
ทำหน้าท่ีในแต่ละครั้งท่ีจะพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ  
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา  - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม  
สมาชิกสภาเทศบาล   
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีท่านใดจะเสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีจะขอมติท่ีประชุม 

 

มติที่ประชุม  - มติเห็นชอบให้ใชค้ณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติชุดเดิม ประกอบด้วย 
1. นางสาวทองเลี้ยม คำเวียงสา  
2. นายเจริญ  ทนัญชะนะ  
3. นายประเสริฐ  รีอินทร์   
เห็นชอบ 7 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง   
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นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - สำหรับระยะเวลายื่นคำแปรญัตติขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งระยะเวลาและ 
ประธานสภาเทศบาล ขั้นตอนในการพิจารณา 
 

นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอช้ีแจงขั้นตอนในการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เบ้ืองต้น 
  วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ  วันท่ี  14  สิงหาคม  2562 (ข้อ 47 ) 

วาระท่ี 2  แปรญัตติ 
2.1  คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ระเบียบ ฯ  ข้อ 105 (3) 

- จำนวนคณะกรรม ฯ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 3 – 7 คน   
         ระเบียบ ฯ  ข้อ 103 

- วิธีเลือกคณะกรรมการ ฯ 
- เสนอรายช่ือทีละคน  มีผู้เสนอ 1 คน  ผู้รับรอง 2 คน  จนครบตามจำนวน 

                                        ระเบียบฯ  ข้อ 107 
- เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก หลังเลิกประชุม

เพื่อเลือกประธานและเลขานุการ ระเบียบฯ ข้อ 109 
2.2  ระยะเวลาแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง  นับแต่มีมติรับหลักการ (ข้อ 45 ) 

                                      1)  14 สิงหาคม  2562  เวลา  14.00 น. - 16.30 น.  (2.30 ชม.) 
                   2)  15 สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  (8 ชม.) 
                   3)  16 สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. - 16.30 น.  (8 ชม.) 
                   4)  19 สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. - 16.30 น.  (8 ชม.) 
               รวม  26.30 ชม. 

  เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญตัติ 
1. เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและ เลขาคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีหนังสือแจ้งนายกเทศมนตรี, หัวหน้าส่วน
ราชการ, สมาชิกสภาเทศบาลท่ียื่นคำแปรญัตติ เข้าประชุมในวันท่ี 20 สิงหาคม 
2562 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลแม่คำ ก่อนเวลาประชุม 24 ช่ัวโมง     
(ข้อ 112 – 115) 
วันท่ี  20  สิงหาคม  2562 คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาคำแปรญัตติ เวลา 
09.00 - 12.00 น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่คำ   (ข้อ 115 – 116) 
วันท่ี  20  สิงหาคม  2562  เวลา  13.00  น.  ส่งคำแปรญัตติให้ประธานสภา
เทศบาล  ระเบียบ ฯ ข้อ 110 
วันท่ี  21  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ประธานสภเทศบาล
มีหนังสือแจ้งสมาชิกประชุมสภาเทศบาลพร้อมคำแปรญัตติ  ระเบียบ ฯ  ข้อ 51 
(วรรค 5) วันท่ี  22  สิงหาคม  2562  เวลา  16.30  น.  (ครบ 24 ชม.)   
- ระเบียบ ฯ  ข้อ 51 (วรรค 5) 

    วันท่ี  26  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.  พิจารณาวาระ 2, 3  ต่อ 
    ท้ังหมดเป็นรายละเอียดระยะเวลาโดยคร่าวๆ สามารถปรับเปล่ียนได้ 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอความเห็นชอบ เรื่อง ระยะเวลาการแปรญัตติ จะเอาตามวาระท่ีเลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล ได้ช้ีแจงหรือไม่ 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ระยะเวลาแปรญัตติ ตามที่เลขานุการสภาเสนอทุกประการ 
   (14 สิงหาคม  2562  เวลา  14.00 น.  -  19 สิงหาคม  2562  เวลา 16.30 น.)   
 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ 
นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่านนายกฯ 
ประธานสภาเทศบาล  

 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภา ฯ กระผมขอแจ้งเรื่องการจัดซื้อท่ีดิน ท่ีได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติฯ
นายกเทศมนตรี  จัดซื้อท่ีดินเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะของเทศบาล ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1 ท่ีดินไม่น้อย 

กว่า 120 ตารางวาราคาไม่เกิน 60,000 บาท มีผู้มาเสนอขายท่ีดินจำนวน 1 ราย คือ
นายต่อมคำ  รอดสุวรรณ ได้นำโฉนดมาเสนอ มีพื้นท่ี 121 ตารางวา เข้าตามเงื่อนไขและ
ไม่มีรายอื่นมาเสนอ จึงได้ทำการตกลงลงนามสัญญาและให้เจ้าหน้าท่ีท่ีดินเข้ามารางวัด
พื้นท่ีตรวจสอบอีกครั้ง ปรากฏว่า ท่ีดินมีจำนวน 111 ตารางวา ซึ่งเจ้าของท่ีดินก็ไม่ทราบ
มาก่อน ส่งผลให้พื้นท่ีไม่ตรงกับข้อมูลในเทศบัญญัติท่ีต้ังไว้ คือพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 120 
ตารางวา ในสัญญาระบุไว้ว่า ถ้าหากเป็นการสอบเขตท่ีดินแล้วมีท่ีดินเพิ่มขึ้นเทศบาลไม่จ่าย 
แต่ถ้าพื้นท่ีดินลดลงเทศบาลหักเงิน วิธีการแก้ไขมีอยู่ 2 วิธี คือ วิธีท่ี 1 หารือในสภา
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงจากไม่น้อยกว่า 120 ตารางวา เป็นไม่น้อยกว่า 110 ตารางวา 
วิธีการท่ี 2 ยกเลิกท้ังหมดอยากจะหารือในสภาขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เลขาสภา
เทศบาลฯ ช้ีแจงเพิ่มเติม 

 

นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์ – ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ประเด็นเรื่องท่ีดิน ในเทศบัญญัติกำหนดไว้ไมน่้อยกว่า  
เลขานุการสภาเทศบาล 120 ตารางวา เทศบาลได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีมีท่ีดินตามเงื่อนไขมาเสนอขาย

ให้เทศบาล และก็มีราย นายต่อมคำ รอดสุวรรณ นำโฉนดท่ีดินมาเสนอขาย ในโฉนดระบุไว้
ว่า 121 ตารางวาซึ่งอยู่ในเงื่อนไข คณะกรรมการพิจารณาจะทำสัญญาซื้อขายท่ีดินก็ต้องมี
สำนักงานท่ีดินมาตรวจสอบพื้นท่ี สัญญาท่ีจะทำการซื้อขายท่ีดินใช้ร่างสัญญาของสำนักงาน
อัยการสูงสุด เนื้อหาก็ประมาณว่า ถ้าเนื้อที่เป็นไปตามสัญญาก็จ่ายเงินตามนั้น ถ้าไปวัดได้ 
125 ตารางวา ก็จ่ายแค่ 120 ตารางวา แต่ถ้าวัดได้น้อยกว่านั้นให้ลดตามส่วนตามอัตราท่ี
ตกลงกันไว้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 466  ในการซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์นั้น หากว่าได้ระบุจำนวนเนื้อที่ท้ังหมดไว้ และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อย
หรือมากไปกว่าท่ีได้สัญญาไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจะปัดเสีย หรือจะรับเอาไว้และใช้ราคาตามส่วน
ก็ได้ ตามแต่จะเลือก อนึ่ง ถ้าขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละห้าแห่งเนื้อที่
ท้ังหมดอันได้ระบุไวน้ั้นไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วน แต่ว่าผู้ซื้อ
อาจจะเลิกสัญญาเสียได้ในเมื่อขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวนถึงขนาดซึ่งหากผู้ซื้อได้ทราบ
ก่อนแล้วคงจะมิได้เข้าทำสัญญานั้น หมายความว่าถ้าตกลงไว้ 120 ตารางวา ผู้ขายมี 125 
ตารางวา เราจะซื้อ 125 หรือ 120 ตารางวาก็ได้ หรือไม่เกิน ร้อยละ 5 ต้องรับไว้ ถ้าต่ำ
กว่านั้นก็ต้องไปพิจารณาว่าการท่ีทำสัญญามีเจตนาต้องการ 120 ตารางวา แต่ถ้าน้อยกว่า
มีค่าแตกต่างต่ำกว่า 5 % ผู้ซื้อสามารถท่ีจะไม่ซื้อก็ได้ หมายความว่าถ้ารู้ ต้ังแต่แรกแล้วว่า
ซื้อไม่ได้ก็จะไม่ซื้อแต่ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีผู้ขายเสียไป ตอนนี้ก็อยู่ท่ีเทศบาลเพราะได้
ทำสัญญาไปแล้วมีภาระผูกพันและในสัญญาเขียนไว้ว่าถ้าไม่ได้ตาม 120 ตารางวา ก็ลดไป
ตามส่วน ถ้าเกินก็จ่ายตามท่ีตกลง ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกรรมการตรวจรับ ยังไมไ่ด้ส่งมอบ
ท่ีดิน ในเบ้ืองต้นอาจจะเจรจากันก่อน วัตถุประสงค์ของการซื้อท่ีดินต้องดูว่าเทศบาลมี
เจตนาซื้อท่ีดินแปลงนี้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์สาธารณะเรื่องอะไร  
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นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์ หรือเพื่อให้บริการประชาชน ในเบ้ืองต้นเราเจตนาสร้างศาลาหรือลานอเนกประสงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาล ความเห็นของผมคิดว่าเนื้อที่มันเปล่ียนแปลงไปแต่วัตถุประสงค์เดิมน่าจะยังสามารถทำได้ 
   โดยการลดเงินไปตามส่วน อีกวิธีหนึ่งคือยกเลิกโครงการไปเริ่มต้นใหม่ 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะมีเรื่องอื่นเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.วาโย 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ พื้นท่ีท่ีขาดหายไปเราเจรจากับเจ้าของพื้นท่ี นายต่อมคำ  
สมาชิกสภาเทศบาล รอดสุวรรณ ว่ายินยอมหรือไม่ ก็ทำตามวิธีท่ีท่านเลขาสภาฯ ช้ีแจงไม่ผิดระเบียบ เพราะถ้า

ยกเลิกแล้ว เริ่มใหม่จะทำให้เสียเวลา ซึ่งบางครั้งชาวบ้านอาจจะวางแผนการใช้ประโยชน์ไว้
แล้ว    

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะมีเรื่องอื่นเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญนายกฯ ตอบคำถาม 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  
นายกเทศมนตรี  1. กรณีท่ีตัวเลขพื้นท่ีหาย เป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้งเนื่องจากในสมัยก่อนใช้

วิธีการวัดแบบดึงเชือก แต่สมัยนี้ใช้การตรวจจับ GPS มีความทันสมัย โฉนดนี้ 
ออก เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ตามท่ีท่านสท.วาโยถามว่า นายต่อมคำ รอดสุวรรณ
จะยินยอมในตัวเลขพื้นท่ีหายไปหรือไม่นั้น จำเป็นต้องยอม เพราะเจ้าหน้าท่ีใช้เครื่องมือท่ี
ทันสมัย มีความแม่นยำ ตรวจพื้นท่ีผลออกมาตามท่ีกล่าวนั้น ถ้าเราไม่ได้ซื้อชาวบ้าน หมู่ท่ี 
1 ก็จะเกิดความเสียหาย ไม่ได้พื้นท่ีสาธารณะของหมู่บ้าน วิธีการท่ีจะขอความเห็นชอบจาก
สภาก็คือจะทำหนังสือเข้าประชุมสภาในรอบถัดไป ท่ีต้องการท่ีสุดตอนนี้คือ การท่ีสภา
เปล่ียนแปลงคำช้ีแจง จากท่ี พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 120 ตารางวา เป็น 110 ตารางวา และ
จะต้องถูกต้องตามระเบียบ ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีประชาชน
ต้องการและเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ถ้าบอกเลิกการซื้อท่ีดินครั้งนี้ก็จะโยงไปถึงการ
ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์เพื่อฝึกอาชีพของชาวบ้าน หมู่ท่ี 1 อยากจะให้ท่านเลขาไป
ดำเนินการเกี่ยวกับการซื้อท่ีดินแปลงนี้ให้ถูกต้องตามระเบียบ 

  2. เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลแม่คำ ท่ีได้ส่ง
เรื่องไปขอความเห็นชอบจากนายอำเภอแม่จันนั้น เกิดข้อผิดพลาด ให้นิติกร เลขาสภาฯ
และผู้เกี่ยวข้องนำมาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อนำเรื่องเข้าสู่สภา 

   3. ขอช้ีแจงรายการโอนงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2562 
โครงการก่อสร้างถถน คศล. หมู่ท่ี 2 ซอย เช่ือมถนนเลียบลำเหมืองหลวง                 

(บ้านนอก) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่
ทางหรือพื้นท่ีถนน คศล. ไม่น้อยกว่า 628.00 ตารางเมตร 

โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ท่ี 10 ซอย เช่ือมซอย 10  ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางหรือพื้นท่ีถนน คศล.                    
ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 16 - 
 

 

นายสุเวช ภูมิรัตน์   โครงการก่อสร้างถนน คศล. หมู่ท่ี 12 เลียบแม่น้ำคำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
นายกเทศมนตรี  ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดมีไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉล่ียข้างล่ะ 0.30  
   เมตร หรือพื้นท่ีถนน คศล. ไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร 

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คศล. ปิด – เปิด หมู่ท่ี 1 ลำเหมืองเส้นบ้าน 
ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 1.50 เมตร  

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 2 ซอย 4 (ด้านทิศตะวันออก) ขนาดท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 106.00 เมตร บ่อพัก คศล. ไม่น้อยกว่า 10 บ่อ 

โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ท่ี 8  (ฌาปนสถาน) ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 
5.00 เมตร สูง 2.80 เมตร 

     โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ท่ี 14 (หมวด 3)  ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 5.00 
   เมตร สูง 2.80 เมตร 

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 บ้านแม่คำสบเปิน ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.50 เมตร (ตามแบบท่ีเทศบาลกำหนด) 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ สท.วาโย ด่านไทยพัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ในข้อ 8. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 
สมาชิกสภาเทศบาล บ้านแม่คำสบเปิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร สูง 3.50 เมตร (ตามแบบท่ี

เทศบาลกำหนด) .ใช้ท่ีดินท่ีกำลังดำเนินการซื้อท่ีดินหรือไม ่
- ข้อ 4. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คศล. ปิด – เปิด หมู่ท่ี 1 ลำเหมืองเส้นบ้าน 

ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 1.50 เมตร อยากถามว่าบริเวณทำประตูน้ำอยู่ตรงไหน 
ปะตูน้ำลักษณะการก่อสร้างเหมือนเดิมท่ีเคยทำมาหรือเป็นแบบอัตโนมัติ เป็นลักษณะ
แบบไหน 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะมีเรื่องอื่นเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.ชรินทร์  ซาวคำเขต 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชรินทร์ ซาวคำเขต - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ถนนท่ีสัญจรมาจากบ้านแม่คำบ้านทุ่ง หมู่ท่ี 10                         
สมาชิกสภาเทศบาล ช่วงบ้านสล่านุช อยากให้ติดกระจกโค้งมน 2 จุด เพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และโครงการ 
   ก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ท่ี 8 กับหมู่ท่ี 14 เพิ่มขึ้นมาใหม่หรือเปล่า 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 จะสร้าง
นายกเทศมนตรี  ในท่ีดินท่ีจะซื้อใหม่ ถ้าสมาชิกสภาอยากทราบรายละเอียดแบบแปลนอื่นๆหรือ 
                               มีข้อเสนอแนะ หลังเลิกประชุมสภาให้ไปติดต่อท่ีห้องกองช่าง และโครงการก่อสร้างห้องน้ำ 
   ได้เพิ่มเติมมาใหม่เพราะท่ี หมู่ 8 หมู่ท่ี 14 ยังไม่มีห้องน้ำ 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะมีเรื่องอื่นเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล  

 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอย้อนไปเทศบัญญัติ เรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ 
สมาชิกสภาเทศบาล           การติดต้ัง WIFI เราสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการทำงานของเทศบาลได้อย่างไรบ้าง 
 

นายศรีวงค์ ใจปินตา - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ไฟฟ้าช่วงฌาปนสถาน หมู่ท่ี 1 – ศูนย์จัดเก็บขยะ หมู่ท่ี 2 
สมาชิกสภาเทศบาล อยากให้ติดไฟกิ่ง 3 หลอด 
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