
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 2  ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 
วันอังคาร  ท่ี  27  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕62  เวลา 09.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คำ 
******************************** 

ผู้มาประชุม  ๑3  คน 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
3 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 
13 

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

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
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 
ทองเย็น      กุยเขียว 
ประสาน     ชาวคำเขต 
ทองเล้ียม    คำเวียงสา  
ศรีวงค์        ใจปินตา 
ชัยชาญ       รัตนพนาวงษ ์

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  28  คน 

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

๙ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
15 
16 
17 

นายสุเวช           ภูมิรัตน์ 
นายถนอม          นาใจ 
นายอนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
นายพงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
นายพงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
นางวรรณศรี       คำปา 
นางชุตินันต์        คำสมุทร 
นายพิทักษ์         กาบแก้ว 
 
นางศิริขวัญ        ดวงใจ 
นายพิพัฒนะ      ซาวคำเขต 
นายพรชัย         ศิริยานนท์ 
นายพงษ์พิพฒัน์  ดอกจือ 
น.ส.เนตรดาว     ใจปินตา 
น.ส.วิชุดา          ใจเท่ียงตรง 
น.ส.พัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 
นางบานเย็น       พึ่งบัว 
นายสมพร          ซาวคำเขต 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
ผอ.ร.ร.ทต.แม่คำ 

(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) 
ครู ค.ศ.1 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิชาการสาธารณสุขฯ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 1 
ประธาน อปพร. หมู่ท่ี 1 

สุเวช           ภูมิรัตน์ 
ถนอม          นาใจ 
อนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
พงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
พงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
วรรณศรี       คำปา 
ชุตินันต์        คำสมุทร 
พิทักษ์         กาบแก้ว 
 
ศิริขวัญ        ดวงใจ 
พิพัฒนะ      ซาวคำเขต 
พรชัย          ศิริยานนท์ 
พงษ์พิพฒัน์   ดอกจือ 
เนตรดาว      ใจปินตา 
วิชุดา           ใจเท่ียงตรง 
น.ส.พัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 
บานเย็น       พึ่งบัว 
สมพร          ซาวคำเขต 
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๘ 
๑๙ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

นายนิวัต           ซาวคำเขต 
นายบุญธรรม     คำพงษ์ 
นายสมหมาย      จันตาคำ 
นายเดช            คำเงิน 
นายสุพจน์         ซาวคำเขต 
นายประสงค์        หลุกทิพย์ 
นายถนอมศักดิ์      นาใจ 
นายกาบ           มณีวรรณ 
นางอารียา          เทพทิพย์ 
นายไพศาล          เขื่อนแก้ว 
นางดาวเรือง         คุณยศยิ่ง 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 2 
ประธานประชาคม หมู่ท่ี 8 

ประธานประชาคม หมู่ท่ี 12 
ประธานประชาคม หมู่ท่ี 1 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 10 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 12 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 14 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 12 

ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 10 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 1 

ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 12 

นิวัต           ซาวคำเขต 
บุญธรรม     คำพงษ์ 
สมหมาย      จันตาคำ 
เดช            คำเงิน 
สุพจน์         ซาวคำเขต 
ประสงค์        หลุกทิพย์ 
ถนอมศักด์ิ      นาใจ 
กาบ            มณีวรรณ 
อารียา          เทพทิพย์ 
ไพศาล          เข่ือนแก้ว 
ดาวเรือง         คุณยศยิ่ง 

  
เร่ิมประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

     เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์   ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ ทำหน้าท่ีประธาน                         
ในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระที่  1 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่  2 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  3  
 
 

ระเบียบวาระที่  4 

เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 
 

เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2562  เม่ือวันที่  14  สิงหาคม  2562 
-ให้สมาชิก ฯ เปิดอ่านดูรายละเอียดทีละหน้าต้ังแต่หน้าท่ี 1 - 18  มีสมาชิก ฯ ท่านใด 
ต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิก ฯ ท่านใดเปล่ียนแปลง 
ก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  

 

-รับรองรายงานการประชุมฯ  12  เสียง 
 

กระทู้ถาม 
-ไม่มี 
 

เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นางสาวทองเลี้ยม คำเวียงสา 
ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 

-การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(วาระที่ 2, 3) 
-วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติช้ีแจง 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  
        ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  ได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  เทศบาลตำบลแม่คำ  
อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันท่ี  20  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00 น.                   
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คำ นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอข้อแปรญัตติ 
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นางสาวทองเลี้ยม คำเวียงสา 
ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

                        ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แต่ประการใด และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้พิจารณาร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลแม่คำแล้ว มีมติเอกฉันท์ เห็นควร
คงตามร่างฯ เดิมทุกประการ  
 

- รับทราบ 
 

วาระที่ 3  ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562   

- สมาชิก ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กรุณายกมือขึ้น 
 

- มติเห็นชอบเปน็เอกฉันทใ์ห้ตราเป็นเทศบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน                  
จังหวัดเชียงราย (12 เสียง)  
 

เร่ืองเพื่อทราบ 
- ญัตติรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันต่ำ
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่คำ ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้ง 

 

-ขอบคุณท่านประธานฯ                                                                            
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ                                                      
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอเสนอรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบล           
แม่คำ เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแม่คำรับทราบ   

                    ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ท่ี นร 0107/ว
4696  ลงวันท่ี  27  พฤษภาคม  2562 เรื่อง  การประเมินผลการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะ
ของเทศบาล พ.ศ. 2562  โดยขอความร่วมมือดำเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ
ประเมินตนเอง และดำเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล  จำนวน 3 
แบบ  ได้แก่ แบบเทศบาล 1  แบบเทศบาล 2-1  ถึง  2-6  และแบบเทศบาล 3  
ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการประเมินตนเอง                
ในแต่ละด้านได้รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเอง  และบันทึกข้อมูลตามแบบติดตาม
ประเมินผลท่ีกำหนดเรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอเสนอรายงานผลการ
ประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ช้ีวัดและค่าเป้าหมายข้ันต่ำการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลตำบลแม่คำ  เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแม่คำรับทราบ  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  

 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีจะผ่านไปวาระท่ี 6 (ท่ีประชุม
รับทราบ และไม่มีสมาชิกฯ สอบถาม) 
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ระเบียบวาระที่ 6 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองเพื่อพิจารณา                                                                                   
1. การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยก
มูลฝอย พ.ศ. 2562 (วาระท่ี 2,3) ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง    
 

ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียด 

 

-เรียนท่านประธานสภาฯ ตามท่ีเทศบาลได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบล          
แม่คำ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ซึ่งได้พิจารณาวาระ 1 ให้
ความเห็นชอบ และมาพิจารณาในวาระท่ี 2,3 ในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งได้ส่ง
เอกสารไปให้นายอำเภอ ทางอำเภอมีความเห็นว่าการดำเนินการในวาระท่ี 2,3 ของ
ฝ่ายพิจารณาข้อบังคับมิชอบด้วยระเบียบข้อ 45 เนื่องจากการพิจารณาไม่ได้เกี่ยวกับ
งบประมาณ ฉะนั้นสภาอาจพิจารณาเป็น 3 วาระรวดได้ โดยใช้อำนาจตามข้อ 45 
และใช้เสียงของสมาชิกฯ 1 ใน 3 ในส่วนของการพิจารณาวาระ 1 ถ้าเราจะพิจารณา
ตามข้อ 45 เราจะต้องพิจารณาวาระ 2 ต่อในวันเดียวกันเลย ก็คือถ้าเป็นการ
พิจารณา 3 วาระรวดก็จะไม่มีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลแม่คำ มีความเห็นว่าจะพิจารณาแบบเต็มสภาในครั้ง
ต่อไป ฉะนั้นในการประชุมครั้งต่อไปเทศบาลตำบลแม่คำจึงมีการประชุมวาระ 2 ,3 
โดยวาระ 2 กำหนดกรรมการแปรญัตติเต็มสภาก็คือสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการ
พิจารณาร่างอยู่ในขั้นแปรญัตติและความเห็นชอบ ซึ่งอำเภอมีความเห็นว่าระยะเวลา
ท่ีหายไปคือว่าจากวาระ 1 ไปวาระ 2 อำเภอวินิจฉัยว่าไม่ต่อเนื่องไม่ชอบด้วย
ข้อบัญญัติงบประมาณในการพิจารณาร่างดังกล่าวฯ ซึ่งเรามีความเห็นว่ามันไม่มีการ
มาแทรก พิจารณาตามข้ันตอนไม่ได้มีการลดทอนขั้นตอน แต่ทางอำเภอก็ยืนยันว่า
ไม่ได้เป็นไปตามข้อ 45 ซึ่งเราก็บอกว่า ประธานสภาฯ มีอำนาจวินิจฉัยตาม ข้อ 5               
ได้กรณีไม่มีระเบียบกำหนดไว้ชัดเจน แต่ทางอำเภอก็ไม่รับฟัง เขาก็เลยคืนเทศบัญญัติ
มาให้เราพิจารณาในวาระ 2 ,3 ให้ถูกต้อง ฉะนั้นก็เลยมีหนังสือส่งมาท่ี
นายกเทศมนตรี ซึ่งจริงๆจะต้องส่งไปท่ีประธานสภาฯ  เขาส่งมาผิด เทศบัญญัติกรณี
ท่ียังไม่ได้อนุมัติหรือเห็นชอบจะต้องส่งให้ประธานสภาฯ แต่กรณีท่ีอำเภอเห็นชอบจะ
ส่งมาให้นายกเทศมนตรีประกาศใช้ ฉะนั้นการท่ีเขาส่งมาให้นายกเทศมนตรีเป็นการ
ส่งท่ีไม่ถูกต้อง แต่เทศบาลก็ไม่ได้มีหนังสือกลับไปท่ีอำเภอ เทศบาลก็ส่งหนังสือให้
ประธานสภาฯ ให้ประธานสภาฯได้พิจารณาบรรจุเข้าระเบียบวาระ ซึ่งประธานสภาก็
ได้บรรจุเข้าระเบียบวาระในเรื่องเพื่อพิจารณา ซึ่งตอนนี้ถ้าสภามีความเห็นว่าจะ
พิจารณาในเทศบัญญัตินี้ต่อไปก็จะเข้าสู่วาระท่ี 2 คือการตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติมีอยู่แล้ว หรือจะต้ังชุดใหม่ก็แล้วแต่ คณะกรรมการก็จะ
กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง หลังจากพิจารณาวาระ 2 เสร็จ
แล้วก็ต้องนำเข้าสู่สภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระท่ี 3 เหมือนวิธีการ
พิจารณางบประมาณตามปกติ เนื่องจากมีความเห็นท่ีไม่สอดคล้องกับนายอำเภอใน
ฐานะผู้ได้รับมอบการพิจารณาร่างข้อเทศบัญญัติ ก็คือในประเด็นว่า 3 วาระรวด ก็ยัง
สามารถดำเนินการต่อไปได้อยู่  
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

  
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากเทศบาลหรือสภาฯไม่พิจารณาร่างข้อเทศบัญญัติตัวนี้ภายใน 30 วัน ร่างเทศ
บัญญัตินี้ก็จะตก ตกก็คือไม่สามารถใช้ได้ ถ้าจะทำก็เสนอเข้าใหม่ อันนี้เป็นข้อ
ระเบียบตามกฎหมายก็นำเรียนช้ีแจงประมาณนี้ 
 

 -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน ส.ท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 
 
-ขอบคุณท่านประธานสภา ฯ เมื่อสักครู่ท่านเลขาบอกว่าการส่งหนังสือกลับมาต้องส่ง
ถึงท่านประธานสภาฯ แต่ทางอำเภอส่งถึงท่านนายกเทศมนตรี กระผมอยากถามว่าใน
เมื่อข้ันตอนผิดแบบนี้ทำไมท่านเลขาฯ หรือฝ่ายบริหารไม่ส่งหนังสือกลับให้อำเภอเพื่อ
ขั้นตอนท่ีถูกต้อง กระผมมองว่าเหมือนการติดกระดุมผิดเม็ด และประเด็นท่ี 2 
กรรมการแปรญัตติ ขอให้เอาชุดเดิมได้หรือไม่ และการพิจารณาวาระ 2 ,3 พิจารณา
ทีเดียวเลยได้หรือไม่ หรือต้องรอ เห็นบอกว่ามีเวลาแค่ 30 วันเกรงว่าจะไม่ทัน 
 

กระผมอ่านดูแล้วที่ส่งให้ท่านนายกเทศมนตรี เกรงว่าถ้าส่งคืนไปมา เกรงว่าจะล่าช้า 
ไม่ทันก็เลยดำเนินการบรรจุเลย แต่คำถามท่ีว่าพิจารณา 3 วาระรวดขอให้ท่านเลขาฯ 
ช้ีแจง 
 

 -ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตอนนี้วาระท่ี 1 สมบูรณ์แล้ว ถ้าเราพิจารณาวันนี้มัน
ก็จะเหมือนคราวที่แล้วเลย ก็คือพิจารณาวาระท่ี 2 , 3 ใหม ่หรือถ้าสภาฯไม่เห็น
ตามท่ีอำเภอเสนอมา สภาฯยืนยันมติ 2 ใน 3 ก็ไม่ต้องส่งเรื่องให้อำเภอ ประธาน
สภาฯ จะส่งเรื่องให้นายกประกาศใช้เลย ซึ่งอำเภอไม่เกี่ยวกับข้ันตอนเห็นชอบแล้ว    
ข้อกฎหมายจะเขียนแบบนี้ นี้คือกรณีเทศบาล ซึ่งเราก็คงไม่ทำวิธีนั้น ก็คงจะพิจารณา
วาระท่ี 2 แค่นั่นเอง ส่วนถ้าเราจะไม่พิจารณาก็แล้วแต่ ถ้ามันพ้น 30 วัน ญัตติท่ี
บรรจุไว้มันก็จะตกไปโดยอนุมัติ ในตอนนีญ้ัตติไมต่ก เนื่องจากมีข้อทักท้วงจากอำเภอ
ตอนแรกอำเภอก็จะวินิจฉัยให้มันตก ผมบอกมันไม่ตกตามระเบียบวาระ ข้อ 49 ถ้า
เป็นข้อบัญญัติไม่ตกสามารถบรรจุในสมัยประชุมต่อไปได้ ยกเว้นเป็นข้อกระทู้ถาม
หมดสมัยนี้ตกเลย ซึ่งมันเป็นเรื่องข้อกฎหมายเขาบอกว่าอำนาจของประธานสภาฯ                   
มีอำนาจวินิจฉัย ตามข้อ 5 อยู่ เขาก็บอกไม่ได้ซึ่งเราก็บอกว่าทำได้อยู่ ในความเห็น
ของกระผมก็น่าจะพิจารณาในวาระ 2,3 ถ้าสภามีเจตจำนงท่ีจะให้เทศบัญญัตินี้ให้
ได้รับการพิจารณาก็ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ในวาระท่ี 2 ซึ่งจะใช้คณะกรรมการ      
ท่ีมีอยู่ก็ได้ท่านใดจะเสนอคำแปรก็เสนอภายใน 24 ช่ัวโมง ซึ่งเริ่มวันท่ี 27, 28, 
29, 30 กันยายน 2562 ได้ถ้าสมัยประชุมหมดในช่วงนี้ถ้ามีญัตติก็สามารถขอขยาย
สมัยประชุมไปกับผู้ว่าหรือนายอำเภอได้ซึ่งเราก็สามารถจะขยายได้เพื่อจะพิจารณา
ให้ญัตตินี้สมบูรณ์ได้ ซึ่งอาจจะคร่อมไปทางเดือนกันยายน ประมาณสัก 7 - 10 วัน  
ซึ่งตรงนี้ถ้าเราพิจารณายื่นคำแปรวันท่ี 27, 28, 29, 30 กันยายน 2562 มันก็
ครบ 24 ช่ัวโมง ก็จะพิจารณาวันท่ี 2 กันยายน 2562 เสร็จแล้วส่งให้ประธานสภา
ฯ  ประธานสภาฯ ก็ส่งให้สมาชิกวันท่ี 3 ได้ ซึ่งประธานสภาฯ ก็สามารถเรียกประชุม
ได้ถ้าเราขอขยาย ถ้าเราไม่ขอขยายเราก็จะขอเปิดวิสามัญเพื่อประชุมต่อได้เหมือนกัน 
ซึ่งในระเบียบก็ไมไ่ด้ห้าม ถ้าขอวิสามัญก็จะ 15 วัน ถ้าขยายไม่ได้กำหนดว่ากี่วัน              
ซึ่งในความเห็นก็น่าจะขยายได้อันนี้ก็เป็นรายละเอยีดในส่วนคำช้ีแจง 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

-วาระท่ี 1 เรียบร้อยแล้ว วันนี้จึงให้สมาชิกสภาฯ เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ โดย
เสนอจำนวน 3 - 7 คน แล้วเสนอรายช่ือทีละคน มีผู้เสนอ 1 คน ผู้รับรอง 2 คน จน
ครบตามจำนวน หรือจะเสนอคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม ขอเชิญ สท.วาโย ด่าน
ไทยวัฒนา 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ กระผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ชุดเดิม                                  

 

-ขอสมาชิกสภาฯ รับรองจำนวน 2 ท่าน 

 

นายศรีวงค์  ใจปินตา และนายทองเย็น  กุยเขียว รับรอง 
 

- กระผมขอเสนอให้คัดเลือกคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ขอเสนอ ท่านส.ท.วาโย              
ด่านไทยวัฒนา   
                        

-ขอสมาชิกสภาฯ รับรองจำนวน 2 ท่าน 

 

นางสาวทองเล้ียม  คำเวียงสา  และนางสุมะณา  ปินตา รับรอง 
 

- มีท่านใดจะเสนอจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดเสนอจะขอมติท่ีประชุม 
 
 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติชุดเดิม 
กรุณายกมือขึ้น 
 
 

-เห็นชอบ 5 เสียง  
  

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้คณะกรรมการแปรญัตติฯ ชุดใหม่ กรุณายกมือ
ขึ้น 

 

-เห็นชอบ 5 เสียง  
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 86 การลงมติให้ถือ
เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติเป็นอย่างอื่น ในกรณีท่ีมีคะแนน
เสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย หรือออกเสียงลงคะแนนลับ 
ให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงช้ีขาด และ
ประธานท่ีประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้ 
 

-กระผมขอชี้ขาดเห็นชอบใหใ้ชค้ณะกรรมการแปรญัตติฯ ชุดเดิม ประกอบด้วย 
1. นางสาวทองเลี้ยม คำเวียงสา                            
2. นายเจริญ  ทนัญชะนะ  

                    3. นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
- สำหรับระยะเวลายื่นคำแปรญัตติขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งระยะเวลาและ                         
ขั้นตอนในการพิจารณา 
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอช้ีแจงขั้นตอนในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ 
ระยะเวลาแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง  นับแต่มีมติรับหลักการ (ข้อ 45 ) 

              1)  27 สิงหาคม  2562  เวลา  14.00 น. - 16.30 น.   
              2)  28 สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. – 16.30 น.   
              3)  29 สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. - 16.30 น.   
              4)  30 สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 น. - 16.30 น.   
  รวม  26.30 ชม.      
               

- ขอความเห็นชอบ เรื่อง ระยะเวลาการแปรญัตติ จะเอาวาระท่ีเลขานุการสภาฯ
เทศบาลได้ช้ีแจงหรือไม่ 
 

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตามที่เลขานุการสภาฯ เสนอทุกประการ 
(27 สิงหาคม  2562  เวลา  14.00 น.  -  30 สิงหาคม  2562  เวลา 
16.30 น.)   
 

- 2. ญัตติขออนุมัติสภาฯ เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงค่าซ้ือหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน                  
ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  มีความประสงค์จะเปล่ียนแปลงคำ
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 
  หลักการ 
  ขอเปล่ียนแปลงคำขี้แจงงบประมาณงบประมาณรายจ่าย   
ข้อความเดิม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน   งบลงทุน   หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ค่าซื้อหรือแลกเปล่ียนท่ีดิน ค่า
จัดซื้อท่ีดินเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะของเทศบาล ในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๑  ท่ีดินไม่น้อยกว่า  
๑๒๐ ตารางวา  เพื่อ ใช้ในกิจการสาธารณะ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี  ๕  พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๙  ลำดับท่ี  
๑๙  งบประมาณต้ังไว้   ๖๐,๐๐๐.-  บาท     
  ข้อความใหม่ 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน   งบลงทุน   หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง   ค่าซื้อหรือแลกเปล่ียนท่ีดิน ค่า
จัดซื้อท่ีดินเพื่อใช้ในกิจการสาธารณะของเทศบาล ในพื้นท่ีหมู่ท่ี ๑ ที่ดินไม่น้อยกว่า 
๑๑๑ 

๓

๑๐
 ตารางวา เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะ  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมเปล่ียนแปลง  ครั้งท่ี  ๕  พ.ศ. ๒๕๖๑ หน้า ๑๙  
ลำดับท่ี ๑๙  งบประมาณต้ังไว้  ๖๐,๐๐๐.-  บาท      

เหตุผล 
  เทศบาลตำบลแม่คำ ได้ดำเนินการจัดซื้อท่ีดินเพื่อใช้ในกิจการ
สาธารณะของเทศบาล ในพื้นท่ี  หมู่ ท่ี ๑ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งระบุไว้ ๑๒๐ ตารางวา และมีผู้เสนอขาย คือ 
นายต่อมคำ  รอดสุวรรณ์  โฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๕๘๔๔  เลขท่ีดิน  ๕๙๔    หน้าสำรวจ  
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 

 
ที่ประชุม 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
รองประธานสภาเทศบาล 
 
 

-๔๖๒๙  ระวาง ๔๙๔๙ II ๘๘๓๔-๖  จำนวน  ๑๒๑ ตารางวา มาเสนอต่อเทศบาล
ตำบลแม่คำ โดยมีเนื้อท่ีปรากฏ ในโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๕๘๔๔  เลขท่ีดิน  ๕๙๔ หน้า
ส ำรวจ  -๔๖๒๙  ระวำง ๔๙๔๙ II ๘๘๓๔-๖  จ ำนวน  ๑๒๑ ตำรำงวำ  และ
เท ศบำลตำบ ลแม่ ค ำ เห็ น ชอ บ ใน การพิ จ ารณ า ซึ่ ง เป็ น ไป ตาม ระ เบี ยบ
กระทรวงการคลัง                     ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงทำสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดิน สัญญาเลขท่ี ๑/๒๕๖๒  ลงวันท่ี 
๒๓  เมษายน  ๒๕๖๒   ต่อมา เทศบาลตำบลแม่คำ  ให้ผู้ขายทำการตรวจสอบพื้นท่ี
ก่อนมีการส่งมอบ ปรากฏว่าพื้นท่ีตามโฉนดดังกล่าวมีเนื้อท่ีการรังวัดสอบเขตท่ีดิน ท่ี
สำนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน แจ้งมา มีเพียง   ๑๑๑ ๓

๑๐
 ตารางวา   

และนายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ          ได้พิจารณาแล้วการจัดซื้อท่ีดินดังกล่าวยังอยู่
ในวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจการสาธารณะในพื้นท่ี  หมู่ท่ี ๑  เพื่อเตรียมความพร้อมใช้
ในการก่อสร้างเป็นศาลาอเนกประสงค์ หรือ อาคารประเภทอื่น ฯลฯ ตามอำนาจ
หน้าท่ีต่อไปของเทศบาลตำบลแม่คำ และสามารถนำท่ีดินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ 
ถึงแม้ท่ีดินดังกล่าวจะมีปริมาณลดลงก็ตาม  โดยเทศบาลตำบลแม่คำ จะดำเนินการ
ปรับลดเงินท่ีจะจ่ายให้กับผู้ขายตามสัดส่วนเนื้อที่ท่ีดินจริง   

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่ า ด้ วยระเบี ยบวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและ ส่ิงก่อสร้าง ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ สภาท้องถิ่น 
- กระผมขอแก้ไขญัตติฯ วรรคท่ี 2 ข้อความใหม่ บรรทัดท่ี 3 จาก ท่ีดินไม่น้อยกว่า 
๑๑๑ 

๓

๑๐
 ตารางวา   แก้ไขเป็น  ท่ีดินไม่น้อยกว่า 100 ตารางวา   

 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบการแก้ไขญัตติฯ วรรคท่ี 2 ข้อความใหม ่บรรทัดท่ี 3 
จากท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ๓

๑๐
 ตารางวา   แก้ไขเป็น  ท่ีดินไม่น้อยกว่า 100                   

ตารางวา ยกมือขึน้   
 
 

   -มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขญัตติจาก ท่ีดินไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ๓
๑๐

 ตารางวา   
แก้ไขเป็น  ท่ีดินไม่น้อยกว่า 100 ตารางวา  12 เสียง 
 

-มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ ท่านส.ท.วาโย  ด่านไทยพัฒนา 

 
-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ   กระผมเห็นด้วยกับการซื้อท่ีดิน ประชาชนจะได้ใช้
ประโยชน์ 
 

ขอเชิญ ท่าน ส.ท.ชัยวัน คำเงิน 

 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากถามว่า จะดำเนินการซื้อได้เมื่อไหร่ 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

ที่ประชุม 

 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตอบคำถามท่าน ส.ท.ชัยวัน คำเงิน ว่าจะดำเนินการ
ซื้อท่ีดินได้เมื่อไหร่ แก้ไขคำช้ีแจงในเทศบัญญัติเพื่อให้ดำเนินการซื้อต่อไปได้ ถ้าครบ
กำหนด 120 วัน จะส่งหนังสือไปสำนักงานท่ีดิน แต่ตอนนี้ต้องชะงักการดำเนินการ
เพราะท่ีดินถูกอายัดด้วยคำส่ังศาล เจ้าของกำลังดำเนินการแก้ไขชำระหนี้ ขั้นตอน
ต่อไปก็คือ ถอนอายัด ท่ีดินแปลงนี้เป็นเรื่องของเจ้าของท่ีดิน ส่วนเทศบาลถ้าแก้ไข
เรื่องนี้เสร็จแล้วก็จะต้องทำหนังสือให้ส่งมอบ จะได้หรือไม่ได้ก็ดูกันอีกที เพราะตอนนี้
กำหนดชัดเจน เราคงจะต้องขยายเวลาส่งมอบ หลังจากมีหนังสือส่งมอบ ภายใน 15 
วัน จะต้องโอนมอบท่ีดินให้เทศบาล ประมาณวันท่ี 30 สิงหาคม  จะออกหนังสือให้
มอบท่ีดิน ถ้ามอบไม่ได้จะมีระเบียบการขยายเวลาหรือไม ่ถ้าโอนไม่ทันสามารถขยาย
เวลาได้หรือไม่อยากจะให้เลขาสภาฯ ช้ีแจงเรื่องการขยายเวลา สามารถทำได้หรือไม่ 
ถ้าสามารถขยายเวลาได้โดยไม่ผิดระเบียบฯ จะได้กันเงินไว้ซื้อท่ีดินแปลงนี้ ถ้าท่ีดิน
โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากไม่เกินวันท่ี 27, 28 กันยายน จะเปิดวิสามัญขอ
โอนเงินในส่วนท่ีจะสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 จะต้ังเป็นรายการใหม่ ในการ
โอนงบประมาณครั้งนีไ้ม่มีศาลา เพราะว่าเราไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน เพราะฉะนั้นศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1 ขอหยุดไว้ก่อนถ้าหากมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วจะขอให้
ประธานสภาฯ เปิดวิสามัญในวันท่ี 15 ถึง 30 กันยายน  
 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอความ
เห็นชอบญัตติขออนุมัติสภาฯ เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงค่าซื้อหรือแลกเปล่ียนท่ีดินกรุณา
ยกมือขึ้น 
 
 

มีมติเอกฉันท์ อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำช้ีแจงค่าซ้ือหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน                        
จำนวน 12 เสียง 
 

- 3.  ญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อต้ังจ่ายเปน็รายการ
ใหม่  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ ขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่คำ โอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
  1. ขอโอนลด 

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก  หน้า 62 ต้ังไว้ 
6 9 5 ,5 2 0 .- บ าท  งบ ป ระม าณ คง เห ลือก่ อน โอน   1 7 8 ,8 2 0 .-  บ าท                
โอนลดครั้งนี้  93,000.-  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน  85,820.-  บาท 

1.2 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  ประเภทเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก  
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 62 ต้ังไว้ 120,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  50,000.-  บาท  
โอนลดครั้งนี้  36,000.-  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน   14,000.-  บาท   

1.3 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก  หน้า 63 
ต้ังไว้ 120,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ  ก่อนโอน  50,000.-  บาท  โอนลด
ครั้งนี้  36,000.-  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน   14,000.-  บาท    

1.4 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบบุคลากร หมวดค่า
ใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ  หน้า 68  ต้ังไว้ 200,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน  
120,000.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  120,000.-  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน  .-  บาท 

1.5 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบค่าบำรุงและ
ซ่อมแซม หมวดค่าใช้สอยประเภทค่าบำรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน  หน้า 69 ต้ังไว้ 
80,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ ก่อนโอน  40,223.36  บาท  โอนลดครั้งนี้  
30,000.-  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน 10,223.36 .-  บาท 

1.6 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบวัสดุ หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุสำนักงาน  หน้า 69 ต้ังไว้ 100,000.-บาท งบประมาณคงเหลือ            
ก่อนโอน  54,304.-บาท  โอนลดครั้งนี้   35,000.- บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน   
19,304 .- บาท 

1.7 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบวัสดุ หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุเช้ือเพลิง  และหล่อล่ืน  หน้า 69 ต้ังไว้ 150,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือ ก่อนโอน  36,804.-  บาท  โอนลดครั้งนี้  20,000.-  บาท   เงินคงเหลือ
ท้ังส้ิน   16,804 .-  บาท 

1.8 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบวัสดุ หมวดค่าวัสดุ 
ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  หน้า 70 ต้ังไว้ 40,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 
ก่อนโอน  17,850.- บาท  โอนลดครั้งนี้  15,000.- บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน   
2,850 .-  บาท 

1.9 แผนงานบริหารท่ัวไป(คลัง) งานบริหารงานคลัง งบดำเนินงาน 
หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   หน้า 76 ต้ังไว้ 10,000.- 
บาท โอนเพิ่มแล้ว 101,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  25,170.-บาท  
โอนลดครั้งนี้  20,000.-บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน 5,170 .- บาท 

1.10 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนและระงับอัคคีภัยงบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆหน้า 80 ต้ังไว้ 20,000.-บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,000.-บาท  โอนลดครั้งนี้  20 ,000.-บาท              
เงินคงเหลือท้ังส้ิน   .-  บาท 

1.11 แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ครู)  
หน้า 82 ต้ังไว้ 1,698,600.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  474,700.-  
บาท  โอนลดครั้งนี้  200,000.-  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน   274,700 .-  บาท   

1.12 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณะสุข 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  หน้า 92    
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ต้ังไว้ 492,360.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  56,901.-  บาท  โอนลด
ครั้งนี้  23,000.-  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน   33,901 .-  บาท   

1.13 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  หน้า 98 ต้ังไว้ 
30,000.- บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 30,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้   
30,000.-  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน    .-  บาท   

1.14 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  หน้า 
99 ต้ังไว้ 350,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 161,400.- บาท  โอน
ลดครั้งนี้  100,000.-บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน    61,400 .-บาท   

1.15 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุก่อสร้าง  หน้า 99 ต้ังไว้  
20,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 20,000 บาท  โอนลดครั้งนี้   
15,000  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน  5,000 .-  บาท   

1.16 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบดำเนินงาน  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  หน้า 99 
ต้ังไว้ 40,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ  ก่อนโอน 21,681.- บาท  โอนลดครั้งนี้  
15,000.-  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน  6,681 .-  บาท 

1.17 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  หน้า 100 ต้ังไว้ 60,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  25,345.- บาท โอนลดครั้งนี้  13,000.-  บาท   
เงินคงเหลือท้ังส้ิน    12,345 .-  บาท 

1.18 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบดำเนินงาน 
หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  หน้า 100 ต้ังไว้ 20,000.- บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้  20,000.-  บาท  
เงินคงเหลือท้ังส้ิน      .-  บาท 

1.19 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าบริหารจัดการขยะครบวงจร หน้า 102 ต้ังไว้ 
30,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  30,000.- บาท โอนลดครั้งนี้   
30,000.-  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน   .-  บาท 

1.20 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หน้า 102 ต้ัง
ไว้ 130,000.-บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  120,158.- บาท  โอนลดครั้งนี้  
100,000  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน    20,158 .-  บาท 

1.21 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  
งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หน้า 102 ต้ังไว้ 
50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  50,000.- บาท  โอนลดครั้งนี้   
30,000.-  บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน    20,000 .-  บาท 
1.22 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน หน้า 102 ต้ังไว้ 120,000.- บาท 
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งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  77,448.-บาท  โอนลดครั้งนี้  65,000.-  บาท  เงิน
คงเหลือท้ังส้ิน   12,448 .-  บาท 

1.23 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท
เงินเดือนพนักงาน หน้า 111 ต้ังไว้ 966,840.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
214,360.- บาท โอนลดครั้งนี้  94,000.- บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน  120,360 .-  
บาท 

1.24 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเพิ่ม
ต่างๆของพนักงาน หน้า 111 ต้ังไว้ 21,420.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
20,720.- บาท  โอนลดครั้งนี้  20,000.-บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน  720 .-  บาท 

1.25 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง หน้า 111 ต้ังไว้ 1,193,040.- บาท งบประมาณคงเหลือ
ก่อนโอน  244,882.74 บาท  โอนลดครั้งนี้  72,000.- บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน                
172,882.74   บาท 

1.26 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุสำนักงาน หน้า 
112 ต้ังไว้ 50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  31,646.- บาท  โอนลด
ครั้งนี้  30,000.- บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน 1,646.-   บาท 

1.27 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน หน้า 112 ต้ังไว้ 100,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
30,471.-บาท โอนลดครั้งนี้ 12,000.- บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน 18,471.-   บาท 

1.28 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม หน้า 
114 ต้ังไว้ 400,000.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  189,000.- บาท  
โอนลดครั้งนี้  150,000.- บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน 39,000.-   บาท 

1.29 แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  งบ
ดำเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หน้า 119  ต้ังไว้ 30,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  30,000.-บาท โอนลดครั้งนี้  30,000.-บาท   เงินคงเหลือท้ังส้ิน   
.-   บาท 

1.30 แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้  งบ
ดำเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ หน้า 119  ต้ังไว้ 20,000.- บาท งบประมาณ
คงเหลือก่อนโอน  20,000.- บาท โอนลดครั้งนี้  20,000.-บาท   เงินคงเหลือ
ท้ังส้ิน  .-   บาท 
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2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง

พื้ นฐาน งบลงทุน หมวดค่าท่ี ดิน  และ ส่ิงก่ อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้าง ส่ิง
สาธารณูปโภค  จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้ 

2.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 2 ซอย เช่ือมถนนเลียบ
ลำเหมืองหลวง(บ้านนอก) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางหรือพื้นท่ีถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 628.00 ตารางเมตร 
งบประมาณ 348,000.-บาท 

2.1.2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 10 ซอย เช่ือมซอย 10   
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง
หรือพื้นท่ีถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร งบประมาณ 214,000.-
บาท  

2.1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 12 เลียบแม่น้ำคำ ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดมีไหล่ทางดินลูกรัง
กว้างเฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นท่ีถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 520.00 ตาราง
เมตร งบประมาณ 280,000.-บาท 

2.1.4 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ คสล. ปิด-เปิด หมู่ท่ี 1 ลำ
เหมืองเส้นบ้าน ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 1.๓0 เมตร งบประมาณ 85,000.-
บาท 

2.1.5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 2 ซอย 4 (ด้านทิศ
ตะวันออก)  ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 106.00 เมตร           
บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 10 บ่อ  งบประมาณ 231,000.-บาท 

2.1.6 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ท่ี 8 (ฌาปนสถาน) ขนาดกว้าง 
2.5 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.80 เมตร งบประมาณ 168,000.-บาท 

2.1.7 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ท่ี 14 (หมวด 3) ขนาดกว้าง 
2.5 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.80 เมตร งบประมาณ 168,000.-บาท 

เหตุผล 
  1. เนื่องจาก ถนนเดิมเป็นถนนดินลูกรัง มีความคับแคบ ทำให้การ
สัญจรไปมาลำบาก และอาจเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุได้ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
และอำนวยความสะดวกต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นท่ี หมู่ท่ี 2, 10, 12  
  2. เนื่องจาก ในฤดูน้ำหลาก  ไม่มีทางระบายออกทำให้น้ำท่วมเกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของประชาชน ในหมู่ท่ี ๑ 
  3. เนื่องจาก ในฤดูน้ำหลาก น้ำฝนท่ีตกในพื้นท่ี หมู่ท่ี ๒ ไม่มีทาง
ระบายออกทำให้น้ำท่วมเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและเพื่อเป็น
การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนดังกล่าว  
  4. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ท่ี 8 
  5. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ท่ี 14 
  จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตำบลแม่คำเพื่อพิจารณา 
           ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยระเบียบวิธีการงบประมาณของ
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา   
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์
นายกเทศมนตรี 

 

 
นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา     
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์
นายกเทศมนตรี  
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2543  ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น  
 

-มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ ท่านส.ท.วาโย  ด่านไทยพัฒนา 

 
-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมสงสัยว่า ยอดเงินท่ีโอนลดท้ังหมด 1,494,000 
บาท ถือว่าเป็นจำนวนเยอะมาก และโครงการท้ังหมดก็เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์ 
จากการสังเกตการต้ังงบประมาณในแต่ละรายการเกินความจำเป็น ทำให้เสียโอกาส
ในการท่ีจะนำงบประมาณมาทำประโยชน์อย่างอื่น 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ การตั้งงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบฯ ต้องต้ังไว้ตาม
หนังสือส่ังการ และการทำเทศบัญญัติทำตามระเบียบฯ การโอนงบประมาณปลายปี
ทำโดยอำนาจของนายกเทศมนตรี ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  สภาฯ ในการ
รับร่างเราจะมีคณะกรรมการแปรญัตติ สามารถแก้ไข เปล่ียนแปลงได้ และท่ีถามว่า
ทำไมงบประมาณเหลือจ่ายปลายปีมาก ขออนุญาตให้เลขาฯ ตอบคำถาม 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอโอนลด ตัวอย่างเช่น ข้อ 1.1 แผนงานบริหาร
ท่ัวไป หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) ทำไมถึงเอามาโอนได้ เพราะรองนายกเทศมนตรี 
มี 1 คน ให้ต้ังเต็มอัตรา รายจ่ายอื่น ๆ เป็นประมาณการ ถ้าเราคาดไว้ผิดก็จะทำให้
ไม่พอ ก็จะสามารถโอนงบประมาณไปถ่ัวเฉล่ียกันได้  
 

-มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ ท่าน ส.ท.วาโย  ด่านไทยพัฒนา 

 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  อย่างเช่นแผนงานบริหารท่ัวไป ข้อ 1.4 ประชาชน                              
มีปัญหาท่ีรอการแก้ไข แทนท่ีประชาชนจะได้รับการแก้ไขก่อนฤดูฝน  การโอน
งบประมาณปลายปีทำให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือล้าช้า 
 

- ขออนุญาตให้เลขานุการสภาฯ ตอบ 

 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กองคลังเป็นผู้ช่วยทำประมาณการค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น
จริง ปีท่ีผ่านมาใช้ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี การประมาณการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ต้องใช้ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอ เจ้าหน้าท่ี
งบประมาณก็จะมาตรวจเทียบกับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง อยากนำเรียนว่าต้ังไว้ 
200,000 บาท ใช้ไป 80,000 บาท เหลือ 120,000 บาท มาต้ังไว้ต้นปีไม่ดีกว่า
หรอ กระผมก็เห็นด้วยฉะนั้นวธิีการงบประมาณท่ีถูกต้องก็คือหัวหน้าส่วนราชการต้อง
เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการงบประมาณ ตัวเลขท่ีแท้จริง ไม่ใช่ว่าเอาเหมือนเดิมท่ี
ไหนก็เอาเท่าเก่ากระผมอยู่มาจนจะเกษียณแล้ว ถ้าจะเอาให้ถูกต้อง ต้องปริ้นท์
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงออกมาและมีรายการอะไรท่ีแตกต่างในปีนี้ เช่น 200,000 
บาทปีท่ีแล้วใช้ไปแค่ 100,000 บาท  ปีนี้จะใช้ 100,000 บาท 
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา     
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์
นายกเทศมนตรี       

 

 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระที่ 7 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเดช  คำเงิน 
ประธานประชาคม หมู่ที่ 1 

 

นายทองเย็น   กุยเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

                                                                                                      
ก็จะเอางบไปพัฒนาได้เลย ตัวเลขนี้ก็จะเกิดจากส่วนราชการเสนอมาด้วย ซึ่งจะได้
เกิดตัวเลขกลม ๆ ในส่วนนี้จะเกิดขึ้นในรายจ่ายประจำ จะไม่เกิดในหมวดงบกลาง 
และจะต้องควบคุมค่าใช้จ่ายให้ตรงกับท่ีเราต้ังงบประมาณไว้ ก็จะไม่เกิดการขาด
งบประมาณในการบริหาร 
 

-มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ ท่านส.ท.วาโย  ด่านไทยพัฒนา 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  กระผมเป็นตัวแทนชาวบ้าน อยากจะถามว่า
งบประมาณสำหรับช่วยเหลือชาวบ้านทำไมไม่ต้ังเผ่ือไว้บ้าง ผลการวิจัย ทุกคนใน
ประเทศไทยต้องเสียภาษี ท้ังทางตรงและทางอ้อม เฉล่ีย คนละ 6,000 บาทต่อปี  
ผมไม่ได้มีเจตนาก้าวก่าย ผมต้องการความชัดเจน 

 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ ในการจัดทำงบประมาณแต่ละครั้ง  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์จะ
เอามาเสนอนายก ขออนุญาตประธานสภาฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องมาอธิบายให้ชัดเจน กับงบ
ท่ีท่านสมาชิกถาม ว่า งบประมาณ 58 ล้านบาท ใช้พัฒนาได้แค่ไม่ถึง 5 ล้านบาท แค่
ผู้สูงอายุใช้งบไปประมาณ 10 ล้านบาท โรงเรียนประมาณ 20 ล้านบาท –ขอ
อนุญาตประธานสภาให้เลขาสภาฯ ช้ีแจง 
 

-ขอเชิญ ส.ท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตอนนี้กระผมอยากเสนอให้ขอความเห็นชอบในญัตติ
นี้ก่อนเรื่องการตั้งงบประมาณเป็นเรื่องท่ีผ่านมาแล้ว เราสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไข
ในปีงบประมาณหน้าก็ยังได้ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับ ท่าน ส.ท.ประเสริฐ รีอินทร์ 

 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 
เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กรุณายกมือขึ้น 
 

-มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 เพือ่ต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 12 เสียง 
 

เร่ืองอื่น ๆ                                                                                                       
- มีสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ 
นายเดช คำเงิน  
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องถนน คศล. ความหนาไม่ถึง 15 เซนติเมตร บาง
ช่วงหนาแค่ 14 เซนติเมตร อยากให้กองช่างทำความหนาให้เท่ากัน 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถนนท่ีชำรุดบริเวณหัวนา ส.ท.ชรินทร์ ต้ังแต่ปีก่อน 
ถ้าผู้บริหารซ่อมแซมไม่ทันขอใหท้ำป้ายแจ้งเตือนถนนชำรุดก่อน และหญ้าขึ้นรกริม
ถนนจะให้เจ้าหน้าท่ีไปตัดให้หรือไม่ ถ้าไม่จะได้บอกให้ชาวบ้านลงมือตัดกันเอง 
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นายชรินทร์  ซาวคำเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นางสุมะณา   ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
นายศรี   ศรีละ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุพจน์  ซาวคำเขตต์ 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
 

นายกาบ   มณีวรรณ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 
 

นายไพศาล  เขื่อนแก้ว 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายทองเย็น   กุยเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถนนซีเมนต์ในเขตเทศบาลมีบางจุดชำรุด รอยต่อเอา
ยางมะตอยอัดไว้ ขับรถผ่านมันกระแทกอยากให้กองช่างไปดูแลซ่อมแซม 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  น้ำกัดเซาะตล่ิงกอม่วง ซอย 11 ได้แจ้งท่าน
นายกเทศมนตรีหลายครั้งแล้ว น้ำขังเป็นหลุมเป็นบ่อ กลัวประชาชนจะเกิดอันตราย 
ฝากทางผู้บริหารไปดูแลด้วย 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  บริเวณรอยต่อถนนคอนกรีตท่ีแตกชำรุด                     
ตามท่ีส.ท. ชรินทร์ เสนอบริเวณหน้าร้านลุงต้ัดขายโทรศัพท์ 3 แยกบ้านครูพิสมัย 
และทางเข้าสุสาน ฯลฯ อยากให้เอายางมะตอยไปเสริมเพราะทางไม่เสมอ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  บริเวณรอยต่อถนน ขอให้กองช่างไปสำรวจทุก
เส้นทาง อยากให้อัดยางมะตอย 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ท่ีไปติดต่อขออนุญาตทำถนนท่ีเขตของอาจารย์อรสา 
ไม่ทราบว่าผ่านหรือยัง ตอนนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ขยะบริเวณหน้าวัด ลุงหล้า มีกองขยะ และท่ีพัก
ผู้โดยสาร อยากให้เทศบาลไปดูแลปรับปรุง 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  อยากฝากเรื่องคันพนงั มีกิ่งไม้ยืน่มาบังถนน ระหว่าง 
หมู่ท่ี 1 - 14 มีรถสัญจรไปมากลัวจะเกิดอันตราย 
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญนายก ฯ ตอบคำถาม 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอตอบไปทีละข้อ                                                                      
-เรื่องถนนท่ีประธานประชาคมบอกว่าบางจุดไม่ได้ขนาดจะตอบว่า โดยเฉล่ียไม่น้อย
กว่ากี่เมตร มันมีสูง มีต่ำ แต่อยู่ตามมาตรฐานกำหนด เรามีผู้ควบคุมการก่อสร้าง              
มีกรรมการตรวจการจ้าง 
-ซ่อมถนนท่ีบริเวณหัวนา ส.ท.ชรินทร์ ให้หัวหน้าฝ่ายกองช่างไปพิจารณาแล้วรีบทำ         
-เรื่องตัดหญ้า ท่ีสมาชิกสภาบอกว่าจะให้ชาวบ้านช่วยกันตัดเอง เป็นเรื่องท่ีดีมาก 
เพราะพนักงานตัดหญ้ามีแค่  4 คน 
-รอยต่อถนนบริเวณหน้าร้านป้ามอยขายอาหาร ได้ไปทำแล้ว การจะซ่อมแซมถนน
ต้องใช้ยางมะตอย จะใช้ได้ดีเมื่ออากาศร้อน ถ้าผ่านช่วงฤดูฝนตกจะไปดำเนินการให ้
-ถนนข้ามสะพานกับโรงสีลุงศรจะเอาหินใหญ่ไปลง 
-ถนนคันพนังจะไปตัดเอาส่วนท่ีบังถนนออก   
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญส.ท.ทองเย็น กุยเขียว 
 

 
-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เรื่องตัดหญ้าอยากให้ไปตัดแค่บางพื้นท่ีท่ีเป็นบ้าน
ผู้สูงอายุ บางช่วงระยะห่างท่ีไม่มีบ้านเรือน 
 

-มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ ส.ท.ศรีวงค์  ใจปินตา 
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นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสุมะณา  ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์
นายกเทศมนตรี 
 
 

 
 
นางชุตินันต์     คำสมุทร 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายประสาน  ชาวคำเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์
นายกเทศมนตรี 
 

นางชุตินันต์ คำสมุทร 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  บริเวณท่อข้างบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเสาร์แก้ว ซายปันโย 
เวลาฝนตกน้ำมันขังล้นออกมาถนน เพราะช่างต๋ันว่างท่อลูกเล็กเกินไปทำให้ตันระบาย
น้ำไม่ทัน เขาได้ขอความอนุเคราะห์จากเทศบาล อยากให้รีบไปดำเนินการแก้ไข บ้าน
ท่ีเจ้าของไม่อยู่อยากให้ติดต่อเจ้าของบ้านเพราะบ้านรกมาก 
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ ส.ท.สุมะณา  ปินตา 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  บริเวณคันพนังต้ังแต่หัวสะพาน เจ้าของพื้นท่ีบริเวณนั้น
ถามว่าเห็นเจ้าหน้าท่ีมารางวัดแล้วเขาจะเริ่มทำเมื่อไหร่ ระยะทางเท่าไหร ่
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญนายก ฯ ตอบคำถาม 

 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอตอบไปทีละข้อ                                                                       
-คันพนัง มีวิศวกรออกแบบมาให้ใหม่ เริ่มจากสะพานวัดไป 900 เมตร จะหดจาก                         
ลำเหมืองท่ียื่นไปประมาณ 8 – 10 เมตร จากแนวสันกลางถนน จะมีทางเดินคันพนัง 
พื้นท่ีชาวบ้านจะเหลือเยอะขึ้น และการจะให้คนงานไปตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ ในเขต
เทศบาล คนงานไม่เพียงพอ จะจ้างคนงานเพิ่มอีก 4 คน 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ การจะต้ังเทศบัญญัติ จะมีแนวทางการปฏิบัติตาม
หนังสือส่ังการจากกรมส่งเสริมการปกครอง ตรงท่ีท่านสมาชิกสภาฯ สงสัย หน้าท่ี 67 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ เป็น
ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายกำหนด 
แต่การเลือกตั้งได้เล่ือนกำหนด ก็ได้โอนลดลง จำนวน 80,000 บาท คงเหลือ 
120,000 บาท เพื่อนำจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้น 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอขอบคุณหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีงบประมาณท่ีให้
ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณการเลือกต้ัง นั้นเป็นกรณีตัวอย่างแต่อีกหลายโครงการท่ีต้ัง
งบประมาณเผ่ือ เจตนาของกระผมคืออยากให้ต้ังตามงบประมาณใกล้เคียงท่ีใช้จริง 
ส่วนต่างท่ีเหลือเอามาช่วยเหลือชาวบ้านท่ีต้องการความช่วยเหลือ ภาษีของชาวบ้าน 
อยากให้ทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ผมก็จะได้นำข้อมูลไปอธิบายให้ชาวบ้านฟัง 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ร่องน้ำเสียบริเวณบ้านศักดา บ้านศรียล                       
เห็นเจ้าหน้าท่ีวัดไปแล้วทำแบบไหน เข้าโครงการไหน  
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อยากถามว่า หน้า 80 ต้ังงบประมาณไว้ 20,000 
บาท ต้ังไว้ทำอะไร ขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดตอบ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่าง ๆ ตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.เทศบาลตำบลแม่คำ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ แผนงานการศึกษางบบุคลากร ทำไมถึงต้ังไว้ 
200,000 บาท แล้วไม่ได้ใช้ ขอหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาช้ีแจง 
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นายพิพัฒนะ   ซาวคำเขต 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์
นายกเทศมนตรี 
 

นายพรชัย  ศิริยานนท ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์
นายกเทศมนตรี 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

นายพรชัย  ศิริยานนท ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
รองประธานสภาฯ 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
นายสุเวช  ภูมิรัตน์
นายกเทศมนตรี 
 

 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ การตั้งงบประมาณในส่วนนี้ได้ต้ังไว้เต็มจำนวนทุกคน
แล้วในรอบปีท่ีผ่านมา บุคลากรในโรงเรียนสอบติดข้าราชการครูไปบรรจุท่ีอื่น 
งบประมาณจึงเหลือ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ แผนงานเคหะชุมชน ต้ังไว้ 350,000 บาท โอนลด 
100,000 บาท ขอกองช่างตอบว่าทำไมถึงเหลือ ต้ังไว้ทำอะไร 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ                                                                                       
-งบประมาณนั้นสำหรับการจ้างเหมาคนงานโรงนำ้ด่ืมจำนวน 2 คน และค่าจ้างเหมา
บุคคลภายนอกทำกิจกรรมต่างๆ ให้เทศบาล                                                                
-หน้า 100  เป็นค่าใช้จ่ายยานพาหนะ อะไหล่ เครื่องตัดหญ้า ต้ังไว้ 20,000 บาท                 
-หน้า 102 โครงการรณรงค์เรื่องขยะปัญหาตรงรอ่งน้ำบ้านศักดา กับบ้านศรียล                   
ลงพื้นท่ีไปสำรวจหลายครั้ง ยังไม่เจอสาเหตุของปัญหา  
 

 -ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ปัญหาตรงร่องน้ำบ้านศักดาถ้าได้รับความเดือนร้อน
หลายหลัง ให้ต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมอยากถามข้อ 1.28 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณคงเหลือ 39,000 บาท 
สามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้าง 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ งบประมาณท่ีเหลือก็นำไปซ่อมแซมหินคลุก ซึ่งอยู่
ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย การซ่อมแซมก็จะมีมาเรื่อยๆ ตามความจำเป็น เราต้อง
บำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ใช้งานได้ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ บริเวณโค้งสุสาน ทางเล้ียวไปบ้านลุงหนานพันธ์
อยากจะให้ทำบ่อพัก เพราะถนนมันเล้ียวยาก 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมอยากเสนอให้มีร้านค้าชุมชน เมื่อเรามี
โครงการคัดแยกขยะ น่าจะนำวัสดุเหล่านี้ไปให้นักเรียนหรือผู้ท่ีสนใจนำไปแปรรูปเป็น
สินค้า จะได้นำผลิตภัณฑ์มาวางขายท่ีร้านค้าชุมชน อยากให้เทศบาลส่งเสริมด้านนี้ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมอยากให้นำหินคลุกจำนวน 2 ลำ เอาไปลงท่ี
โรงเรียน 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ มีงานศพ ท่ีหมู่ท่ี 1 กระผมได้ไปช่วยกันกวาดทำ
ความสะอาดท่ีสุสาน มีบริเวณม้านั่งหินอ่อน กวาดไม่ได้มีหญ้ารก อยากจะให้ปูตัว
หนอนหรือเทคอนกรีตได้ยิ่งดี พื้นท่ีไม่กว้าง ประมาณ 5 x 10 เมตร และบริเวณ              
ต้นสัก อยากให้ทำเป็นท่ีจอดรถ เพราะท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ขอฝากท่าน
นายกเทศมนตรีหารือกับผู้ใหญ่บ้านด้วย 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  อย่างเช่นเรื่องหินคลุก ขอให้มาเขียนใบคำร้องและ
เรื่องท่ีท่าน ส.ท.วาโยเสนอมา ก็อยากจะให้มาเขียนใบคำร้องเพื่อจะได้ดำเนินการตาม
ขั้นตอน ถ้าหากว่าสมาชิกสภาฯ อยากให้แก้ไขตรงไหนขอให้แจ้งมาเพราะเทศบาลมี
หน้าท่ีดูแล ฌาปนสถาน งบประมาณท่ีเหลือ 39,000 บาท คงไม่เพียงพอท่ีจะปูตัว
หนอน 
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