
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 

วันศุกร์  ที่  14  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา 09.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ค า 

******************************** 
ผู้มาประชุม  ๑3  คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
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 
นางสาวทองเลี้ยม     คําเวียงสา  
นายศรีวงค์         ใจปินตา  
นายชัยชาญ        รัตนพนาวงษ์ 
 

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 
ทองเลี้ยม    คําเวียงสา  
ศรีวงค์        ใจปินตา 
ชัยชาญ       รัตนพนาวงษ ์

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  20  คน 
ล าดับที ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

นายสุเวช           ภูมิรัตน ์
นายถนอม          นาใจ 
นายอนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
นายพงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
นายมนตรี          ยานะนวล 
นางชุตินันต์        คําสมุทร 
นางวรรณศรี       คําปา 
นายพงค์ศักดิ์       ติวงค ์
นางสาววาสนา      ท่าดีสม 
นางสาวหัทญา  ชัยชมภู 
นางศิริขวัญ       ดวงใจ 
นายพรชัย         ศิริยานนท์ 
นางสาวเนตรดาว     ใจปินตา
นางสาวพัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 
นางบานเย็น       พึ่งบัว 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

ผู้อํานวยการกองคลัง 
ผู้อํานวยการกองช่าง 

ครู ค.ศ. 3 ร.ร.เทศบาลตําบลแม่คํา 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

ครู ค.ศ.1 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 1 

สุเวช           ภูมิรัตน ์
ถนอม          นาใจ 
อนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
พงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
มนตรี          ยานะนวล 
ชุตินันต์        คําสมุทร 
วรรณศรี       คําปา 
พงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
วาสนา         ท่าดีสม 
หัทญา         ชัยชมภู 
ศิริขวัญ        ดวงใจ 
พรชัย          ศิริยานนท์ 
เนตรดาว      ใจปินตา 
พัชราภรณ์     ไมตรีจิตร 
บานเย็น        พ่ึงบัว 

 
 
 
 



 
 

- ๒ - 
 

ล าดับที ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑6 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
20 

 

นายบุญธรรม    คําพงษ์ 
นายสมหมาย      จันตาคํา 
นายสมพร          ปุกแก้ว 
นายเดช            คําเงิน 
นายสมพร          ซาวคําเขต 
 

ประธานประชาคม หมู่ที่ 8 
ประธานประชาคม หมู่ที่ 12 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
ประธานประชาคม หมู่ที่ 1 
ประธาน อปพร. หมู่ที่ 1 

 

บุญธรรม       คําพงษ์ 
สมหมาย      จันตาคํา 
สมพร          ปุกแก้ว 
เดช             คําเงิน 
สมพร          ซาวคําเขต 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์  ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่คํา ทําหน้าที่ประธาน      
ในที่ประชุม  และกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

  - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุม 
นายสุวรรณ ภูมิรัตน์       1. การรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค า สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ประธานสภาเทศบาล      ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ๒๕63 

   - ให้สมาชิก ฯ เปิดอ่านดูรายละเอียดทีละหน้าตั้งแต่หน้าที่ 1 - 22  มีสมาชิก ฯ ท่านใด 
 ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อความหรือไม ่ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา –ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอแก้ไข หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 25 ถ้าวันเขาอาทิตย ์
สมาชิกสภาเทศบาล แก้ไขเป็น ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์   - ขอเชิญท่าน สท.ชัยวัน  คําเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน   ค าเงิน - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอแก้ไข หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 22 สล่าหนอม 
สมาชิกสภาเทศบาล แก้ไขเป็น พ่อหลวงถนอมศักดิ์  นาใจ และบรรทัดที่ 23 บริเวณสามแยก แก้ไขเป็นสี่แยก
   สันกลาง 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์   - ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
      

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมสงสัย หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 14 ลูกมือช่างแผนที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล ภาษ ีชื่อตําแหน่งเขียนถูกต้องหรือไม่ 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์   - ขอเชิญเลขานุการสภา ตอบข้อสงสัย 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตําแหน่งนี้เดี่ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบอีกครั้ง  
เลขานุการสภาเทศบาล  
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นายสุวรรณ ภูมิรัตน์   - ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
      

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา –ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอแก้ไข หนา้ที่ 16 บรรทัดที่ 25 กระจกนู้น 
สมาชิกสภาเทศบาล แก้ไขเป็น กระจกนูน  
 หน้าที่ 19 บรรทัดที่ 13 ซอยหลวงถา ผู้ช่วยมา แก้ไขเป็น ซอยแม่หลวงถา ผู้ช่วยมา  
     บรรทัดที่ 25 บริการ  แก้ไขเป็น บริหาร 
 หน้าที่ 20 บรรทัดที่ 3 นายเจริญ  สุริยะพันธ์ แก้ไขเป็น นายเจริญ สุยะพันธ์ 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์       - มีสมาชิก ฯ ท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อความหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเปลี่ยนแปลงก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 
   ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2563  
 

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมฯ  12  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 

                         - ไม่มี 

    

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                        - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องที่เสนอใหม่ 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์     5.1 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานสภาเทศบาล 1. ญัตติการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
   ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ -เรียนประธานสภาเทศบาลเทศบาลตําบลแม่คํา 
นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรีตําบลแม่คํา  ขอแจ้งการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น                
   (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 7  พ.ศ. 2563  เพื่อให้สภาเทศบาลตําบลแม่คํารับทราบ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๒4         
   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง
   สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
   อําเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายใน
   สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
    ดังนั้น  นายกเทศมนตรีตําบลแม่คํา  ขอแจ้งการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
   ท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)  ครั้งที่ 7  พ.ศ. 2563  เพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลแม่คํา
   รับทราบ  
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์    ประกาศเทศบาลตําบลแม่คํา 
นายกเทศมนตรี   เรื่อง  ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒561 - ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม   
   เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 

 

              ตามที่เทศบาลตําบลแม่คํา  ได้จัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 -      
   ๒๕๖5)  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7  พ.ศ. 2563  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารการ
   พัฒนางานของเทศบาลให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  
   โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตําบลแม่คํา แล้วนั้น 
    อาศัยอํานาจตามความในข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 
   จัดทําแผนพัฒนาขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง               
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด                                            
   ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เทศบาลตําบลแม่คํา                    
   จึงขอประกาศแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 
   ครั้งที่ 7  พ.ศ. 2563  ตั้งแต่วันที่  31  กรกฎาคม  2563 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ -มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีนําเสนอแผน ได้แจกให้สมาชิกไป
สมาชิกสภาเทศบาล อ่านพอสมควรแล้ว เห็นควรว่าเปิดไปทีละหน้า ไม่เข้าใจตรงไหนค่อยถาม 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.ชัยวัน  คําเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน   ค าเงิน - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอแก้ไขหน้าที่ 27 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล ข้อที่ 1 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (หมวด 1) บ้านแม่คําสบเปิน  
   แก้ไขเป็น โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (หมวด 1) บ้านแม่คําสบเปิน 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์       - ขอเชิญ นางสาวเนตรดาว  ใจปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ประธานสภาเทศบาล 

 

น.ส.เนตรดาว  ใจปินตา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอชี้แจงว่า รายละเอียดโครงการนี้ในฉบับจริงได้แก้ไข 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ให้ถูกต้องแล้ว แต่เกิดข้อผิดพลาดนําแผ่นเดิมสําเนาส่งไปให้ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

ซึ่งได้เตรียมเอกสารที่ถูกต้องไว้แล้ว ขออนุญาตแจกในที่ประชุม 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์    5.2 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาเทศบาล   - 1. ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           
  เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
   (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  
  ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอร่างเทศบัญญัติและแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
  พ.ศ. 2564 ต่อสภา ฯ  
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นายสุเวช ภูมิรัตน์ - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่คํา 
นายกเทศมนตรี  ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแม่คํา  เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลตําบลแม่คํา  อําเภอแม่จัน  จังหวัด
เชียงราย  ฉบับนี้มาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่คํา ในสมัยประชุมนี้  
ซึ่งได้เสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
แบบเทศบัญญัติบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      หลักการ 
 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

เทศบาลตําบลแม่คํา  อําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วย  รายจ่ายดังนี้ 
1.  ด้านบริหารงานทั่วไป 

            1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ยอดรวม  13,526,640 บาท 
             1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายในยอดรวม     295,000 บาท 

2.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
             2.1 แผนงานการศึกษา  ยอดรวม  17,570,086 บาท 
             2.2 แผนงานสาธารณสุข  ยอดรวม    1,937,580 บาท 
             2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  ยอดรวม        12,000 บาท 
             2.4 แผนงานเคหะและชุมชน  ยอดรวม    1,435,000 บาท 
             2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ยอดรวม      473,000 บาท 
             ของชุมชน 
             2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม ยอดรวม      254,000 บาท 
             และนันทนาการ 

3.  ด้านการเศรษฐกิจ 
            3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม    7,435,965 บาท 
            3.2 แผนงานการเกษตร  ยอดรวม      180,000 บาท 
            3.3 แผนงานการพาณิชย์  ยอดรวม      400,000 บาท 

4.  ด้านการดําเนินงานอื่น 
             4.1 แผนงานงบกลาง   ยอดรวม  15,480,729 บาท 
   งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น     59,000,000 บาท 

 

                                                         เหตุผล 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   

มาตรา 60  กําหนดให้เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบทกฎหมาย 
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลที่กําหนดไว้  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 23  กําหนดให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างงบประมาณต่อ 
สภาเทศบาล  ภายใน 15 สิงหาคม ของทุกปี 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์  คําขอแถลงงบประมาณรายจ่าย ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ                 
นายกเทศมนตรี  พ.ศ. 2564 ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่คํา 
   บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารของเทศบาลตําบลแม่คํา จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  
   งบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อสภาเทศบาลตําบลแม่คําอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ 

  คณะผู้บริหารเทศบาลตําบลแม่คํา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานฯ และสมาชิกทุกท่านได้ 
  ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ ใน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

   1. สถานะการคลัง 
       1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
             ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีสถานะการเงิน ดังนี้ 
             1.1.1 เงินฝากธนาคาร 35,269,573.72 บาท 
             1.1.2 เงินสะสม 30,253,294.46 บาท 
             1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 21,769,790.94 บาท 
             1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  
                                                  จํานวน - โครงการ รวม 0.00 บาท 
             1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จํานวน 3 โครงการ  
                                                  รวม 17,200.00 บาท 
       1.2 เงินกู้คงค้าง 12,261,050.01 บาท 
   2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
                     (1) รายรับจริงทั้งสิ้น 48,439,662.25 บาท ประกอบด้วย 
            หมวดภาษีอากร          จํานวน     204,907.01 บาท 
            หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ  และใบอนุญาต       จาํนวน     364,302.40 บาท 
            หมวดรายได้จากทรัพย์สิน         จํานวน      306,481.10 บาท 
                     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จํานวน        76,320.00 บาท 
                               หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด         จํานวน        40,489.00 บาท 
            หมวดรายได้จากทุน         จํานวน          4,925.00 บาท 
            หมวดภาษีจัดสรร            จํานวน 18,551,645.74 บาท 
            หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         จํานวน 28,890,592.00 บาท 
     (2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ 3,247,285.00 บาท 
           (3) รายจ่ายจริง จํานวน 42,989,626.25 บาท ประกอบด้วย 
            งบกลาง           จํานวน 11,110,440.57 บาท 
            งบบุคลากร          จํานวน 17,547,351.79 บาท 
            งบดําเนินงาน           จํานวน  9,294,018.89 บาท 
                     งบลงทุน            จํานวน  4,005,815.00 บาท 
                     งบรายจ่ายอื่น           จํานวน               0.00  บาท 
            งบเงินอุดหนุน           จํานวน  1,032,000.00 บาท 
       (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จํานวน  
            2,914,859.00 บาท 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์     (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จํานวน 4,277,500.00 บาท 
นายกเทศมนตรี        (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท  

    (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู ้จํานวน 0.00 บาท 
 

   ประมาณการรายรับ ปี 2564 
   รายได้จัดเก็บ 
   หมวดภาษีอากร      จํานวน    217,000.00 บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   จํานวน    391 ,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 
   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดภาษีจัดสรร    จํานวน 24,580,000.00 บาท 
                       รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                                                  จํานวน 24,580,000.00 บาท 
   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จํานวน 33,300,000.00 บาท 
                       รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         จํานวน 33,300,000.00 บาท 
     รวม    จ านวน59,000,000.00 บาท 
   ประมาณการรายจ่าย ปี 2564 
   จ่ายจากงบประมาณ 
   งบกลาง      จํานวน  15,480,729.00 บาท 
   งบบุคลากร     จํานวน  23,975,039.00 บาท 
   งบดําเนินงาน     จํานวน  13,407,232.00 บาท 
   งบลงทุน     จํานวน    4,451,000.00 บาท 
   งบรายจ่ายอื่น     จํานวน         15,000.00 บาท 
   งบเงินอุดหนุน     จํานวน    1,671,000.00 บาท 
     รวมจ่ายจากงบประมาณ  จ านวน  59,000,000.00 บาท 
 

   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างเทศบัญญัติฯ ที่แจกให้สมาชิกสภาฯล่วงหน้าแล้ว 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับคําแถลงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2564 หรือไม ่ถ้าไม่มีสมาชิก ฯ ท่านใดสอบถาม ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียด 
  ไปทีละหน้า หากสมาชิก ฯ ท่านใดสงสัยให้สอบถามเป็นข้อๆ  
  ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา  
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี                 
สมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ. 2564 กระผมเห็นว่าถ้าให้ท่านนายกเทศมนตรีอ่านคงใช้เวลานาน ซึ่งสมาชิกและ

 กระผมก็ได้อ่านและศึกษามาพอสมควรแล้ว กระผมอยากขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้
 เจ้าหน้าที่หรือผู้อํานวยการกองทุกกองชี้แจงพอสังเขป ว่ามีเหตุผลความจําเป็นอย่างไร
 น่าจะใช้เวลาไม่นาน ได้หรือไม่ 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์  - มีสมาชิกท่านใดสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่ม ีขอเชิญฝ่ายบริหารอภิปรายต่อ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภา เป็นเรื่องท่ีดีที่จะให้ผู้อํานวยการแต่ละกองชี้แจงรายละเอียด
นายกเทศมนตรี  เพราะเป็นผู้ที่นําเสนอข้อมูลมา ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เลขานุการฯ  
   ดําเนินการมอบให้ใครเป็นผู้ชี้แจง 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ -ขอเชิญ นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ เลขานุการสภา  
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอชี้แจงระบบงบประมาณตัวที่ใช้ปัจจุบันนี้วิธีการตั้ง
เลขานุการสภาเทศบาล งบประมาณไม่ได้ตั้งเป็นกอง แต่มีการตั้งเป็นแผนงาน เป็นหมวด กระผมจะขออธิบาย               
   ไปทีละหน้าให้สมาชิก ฯ เปิดดูรายละเอียดในแต่ละแผนงาน ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนจึงจะให้ 
   ผู้อํานวยการกองเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดอีกที 
 
นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ -แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  รวมทั้งสิ้น 11,166,460 บาท   
เลขานุการสภาเทศบาล    

1. งบบุคลากร                 9,310,260 บาท 
2. งบดําเนินงาน       1,791,200 บาท 

  3. งบรายจ่ายอื่น            15,000 บาท  
4. งบเงินอุดหนุน           50,000  บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 81 – 96 

  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  รวมทั้งสิ้น 2,360,180 บาท    
1. งบบุคลากร                 1,875,180 บาท 
2. งบดําเนินงาน         485,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 96 - 101 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
รวมทั้งสิ้น 40,000 บาท    
1. งบดําเนินงาน           40,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 101 - 101  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
รวมทั้งสิ้น 255,000 บาท    
1. งบดําเนินงาน          255,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 102 - 103 

 

   แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับการศึกษา รวมทั้งสิ้น 9,910,154 บาท 
   1. งบบุคลากร      9,749,054 บาท 
  2. งบดําเนินงาน         161,100 บาท 

รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 104 – 109 
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา รวมทั้งสิ้น                  
เลขานุการสภาเทศบาล 7,659,932 บาท    
   1. งบดําเนินงาน       6,691,932 บาท 
  2. งบลงทุน         150,000 บาท 

3. งบเงินอุดหนุน        818,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 109 - 115 
แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 1,577,580 บาท 

 1. งบบุคลากร         960,580 บาท 
2. งบดําเนินงาน         617,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 116 - 121 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน รวมทั้งสิ้น 
360,000 บาท   
1. งบดําเนินงาน         180,000 บาท 
2. งบเงินอุดหนุน        180,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 121 – 125 

   แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสิ้น 
  12,000 บาท   

1. งบดําเนินงาน           12,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 126 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน รวมทั้งสิ้น 
710,000 บาท   
1. งบดําเนินงาน         710,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 126 – 127 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน รวมทั้งสิ้น 505,000 บาท   
1. งบดําเนินงาน         205,000 บาท 
2. งบเงินอุดหนุน           300,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 127 - 129 
แผนงานเคหะและชุมชน งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งสิ้น 

  220,000 บาท   
1. งบดําเนินงาน         220,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 129 - 130 

  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
  รวมทั้งสิ้น 473,000 บาท   

1. งบดําเนินงาน         230,000 บาท 
2. งบเงินอุดหนุน        243,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 131 – 137 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานกีฬาและนันทนาการ  รวมทั้งสิ้น 
70,000 บาท   
1. งบดําเนินงาน                20,000 บาท 
2. งบเงินอุดหนุน          50,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 138 
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น รวม 
เลขานุการสภาเทศบาล ทั้งสิ้น184,000 บาท   

1. งบดําเนินงาน         154,000 บาท 
2. งบเงินอุดหนุน          30,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 139 – 142 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
  รวมทั้งสิ้น  2,555,965 บาท   

1. งบบุคลากร        2,079,965 บาท 
2. งบดําเนินงาน           476,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 143 – 147 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  รวมทั้งสิ้น 4,880,000 บาท 
   1. งบดําเนินงาน         929,000 บาท 

2. งบลงทุน      3,951,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 147 – 151 

      แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งสิ้น 80,000 บาท 
1. งบดําเนินงาน           80,000 บาท  
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 152  
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้  รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท 
1. งบดําเนินงาน        100,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 152 – 153 
แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา  รวมทั้งสิ้น  400,000 บาท 
1. งบดําเนินงาน           50,000 บาท 
2. งบลงทุน            350,000 บาท 
รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 153 

  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง  จํานวน 15,480,729 บาท 
  1. งบกลาง                      15,480,729 บาท 

รายละเอียดทุกรายการปรากฏหน้า 154 – 159 
 

   รวมงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 59,000,000 บาท 
   รายละเอียดร่างเทศบัญญัติฯ ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบเบื้องต้น 
   แล้ว  
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล  
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามท่ีกระผมอยากให้ผู้อํานวยการแต่ละกองชี้แจง 
สมาชิกสภาเทศบาล ไม่ได้มีเจตนา ไปก้าวก่ายแต่อย่างใด แต่อยากจะทราบว่ามีขาดเหลืออะไรด้านไหนอย่างไร

  บ้าง จะได้ช่วยเหลือกัน 
 - อยากจะเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  อยากให้กองช่างอธิบายรายละเอียด และด้าน
การศึกษาเพราะกระผมเห็นความสําคัญและศึกษาด้านนี้มา อยากทราบว่าโรงเรียนมีแนว
ทางการจัดการจากงบประมาณท่ีได้รับจากเทศบาลไป มีการรองรับเกี่ยวกับ AEC อย่างไร 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา มีการรองรับการผลิตเด็กสู่เยาวชนในอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร กระผมดูใน                
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบัญญัติเห็นเทศบาลอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านแม่คํา ซึ่งเป็นโรงเรียน สพฐ. ไดง้บประมาณ

รายหัว และยังได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเราอีกเหมือนจะได้งบประมาณสองต่อ แต่ของ
เราไม่ทราบว่าได้งบประมาณรายหัวหรือไม่อย่างไร 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญกองช่างชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน และกองการศึกษา และ 
ประธานสภาเทศบาล กองสาธารณสุขเพราะช่วงนี้มีโรคไข้เลือดออกระบาด อยากให้อธิบายเกี่ยวกับการกําจัด 

  ลูกน้ํายุงลาย มาตรการป้องกัน 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรายังไม่ได้แนะนําผู้อํานวยการกองสาธารณสุขคนใหม่ 
นายกเทศมนตรี  ให้สมาชิกฯ ในที่ประชุมสภา ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ผู้อํานวยการกอง 

  สาธารณสุขแนะนําตัว เสร็จแล้วให้พูดถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก โรคโควิด และ 
  เรื่องขยะในพ้ืนที่ของเรา 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอเชิญผู้อํานวยการกองสาธารณสุข แนะนําตัว 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวหัทญา  ชัยชมภู - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรียนผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ดิฉันชื่อ                    
ผอ.กองสาธารณสุขฯ นางสาวหัทญา  ชัยชมภู ชื่อเล่น ติ๋ว ย้ายมาจากเทศบาลตําบลนางแล ตั้งแต่วันที่ 1 

  กรกฏาคม 2563  ก่อนอื่นจะขอพูดถึงเรื่องโรคโควิด ตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังต้อง 
  ปฏิบัติตามกรมอนามัยควบคุม ยังคงต้องรักษาระยะห่างและใส่ผ้าปิดจมูก และในเรื่อง 
  ของโรคไข้เลือดออก ตอนนี้เกิดการระบาดในจังหวัดเชียงราย อําเภอแม่จันมีผู้ป่วย 
  ไข้เลือดออกเยอะเป็นลําดับที่ หนึ่ง ประมาณสามร้อยกว่าราย ในเขตพ้ืนที่เทศบาล 
  ตําบลแม่คําจากที่ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกมาหลายปีแล้ว แต่ปีนี้มีผู้ติดเชื้อ  
  ไข้เลือดออก 6 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563   หมู่ที่ 1 มีผู้เป็นโรค  
  ไข้เลือดออกจํานวน 3 ราย หมู่ที่ 10 จํานวน 2 ราย และหมู่ท่ี 14 จํานวน 1 ราย  
  เทศบาลตําบลแม่คําได้ทําการรณรงค์ร่วมกับ อสม. พ่นหมอกควัน ในรัศมี 100 เมตร 
  จากบ้านผู้ป่วย ตามการควบคุมโรคให้พ่นสามครั้ง ในหมู่ที่ 1 มีผู้ป่วยจํานวน 3 ราย  
  อยู่บริเวณใกล้กัน เวลาไล่เลี่ยกันจึงมีการพ่นหมอกควันทั้งหมู่บ้าน ซึ่งได้ดําเนินการ 
  เรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ถ้ายังมีการแพร่ระบาดเพ่ิมอีก                
  ถึง 5 ราย จะต้องใช้เครื่องพ่นหมอกควันแบบพิเศษ คือเครื่องพ่น ULV สามารถพ่น 
  ละอองฝอยให้อยู่ในอากาศนาน ฆ่ายุงได้ดีกว่าเครื่องพ่นที่เราใช้อยู่ แต่เครื่องมีราคาแพง  
  ประมาณเก้าหมื่นบาท ระดับความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกเราต้องเฝ้าระวังเพราะว่า 
  มีการไปทํางานในพ้ืนที่ข้างเคียง ยกตัวอย่างเช่นไปทํางานท่ีโรงงานดอยคํา คนมาจาก 
  หลายที่โดนยุงกัดเป็นไข้เลือดออกสามารถแพร่เชื้อได้ จากการไปพ่นหมอกควัน จากที ่
  สังเกตจุดเสี่ยงคือพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า ทางเทศบาลได้ออกสํารวจทุกพ้ืนที่ที่เป็นที่รกร้าง 
  และได้ออกหนังสือให้ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทําความสะอาดให้ เรียบร้อยไม่ให้เป็นแหล่ง               
  เพาะพันธุ์ และในส่วนเรื่องของขยะในช่วงฤดูฝน จะมีปัญหาเพราะว่าฝนตกทําให้น้ํา 
  ท่วมขังในถังขยะทําให้ไม่น่าดูคนเก็บก็เก็บลําบาก อยากจะเสนอให้แยกขยะไว้ในบ้าน 
  ก่อนพอถึงเวลาค่อยเอาออกมาวางไว้ที่หน้าบ้านตามจุดที่กําหนดและตามวันที่กําหนด  
  ขยะที่เข้าเตาเผาทุกวันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นขยะพลาสติกประเภทถุงหิ้ว ซึ่งตอนนี้มี 
  บริษัทรับซื้อขยะจากถุงหิ้วพลาสติก แต่จะต้องอัดเป็นก้อนก่อนนําไปขาย 
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นางสาวหัทญา  ชัยชมภู เทศบาลจะนําร่อง ซื้อเครื่องอัดขยะพลาสติก เพ่ือลดการเผาและนําพลาสติกท่ีอัดแล้วไป 
ผอ.กองสาธารณสุข ขายเป็นรายได้เข้าเทศบาล ตอนนี้ได้สั่งเครื่องอัดขยะไปแล้ว และวันที่ส่งของจะมี 

  เจ้าหน้าที่มาสาธิตวิธีการใช้ท่านสมาชิกสามารถให้ผู้นําหมู่บ้านหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังได้ 
  ในโอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์ให้สํารวจจํานวนสุนัขและแมว เพราะในปี พ.ศ.2564  
  จะต้องมฐีานข้อมูลของจํานวนสุนัขและแมวเพ่ือที่จะมีเงินอุดหนุนเข้ามา โดยเทศบาล 
  จะร่วมกับ อสม.หรืออาสาปศุสัตว์ทําการสํารวจในครั้งนี้ 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา-ขอบคุณท่านประธานสภา เรื่องไข้เลือดออกกระผมมองว่าชาวบ้านยังขาดความรู้ใน 
สมาชิกสภาเทศบาล ด้านนี้ รู้แค่วิธีกําจัดคร่าวๆ โดยไม่รู้ว่านิสัยยุง ระยะฟักตัว ฟักไข่เป็นอย่างไร ยังมี อสม.   
             บางคนกักตุนทรายอเบทไว้ โดยไม่ได้แจกจ่ายชาวบ้าน อยากให้ใส่ใจในเรื่องนี้มากๆ เพราะ

  โรคนี้สามารถทําให้เสียชีวิตได้ มีคนงานในทีมงานของกระผมติดโรคไข้เลือดออกหลายคน
  มากภายในระยะเวลานิดเดียว จนต้องได้ใช้เครื่องพ่นละอองน้ํา กระผมอยากจะให้ไปยืม 
  เครื่อง ULV ที่เขามีมาใช้เลยได้หรือไม่เพราะถ้าจะมาซื้อต้องตั้งงบประมาณจะทําให้ 
  เสียเวลา ยกตัวอย่างบริเวณหลังบ้านลุงหลวย  มีพ้ืนที่รก เป็นหลุม ทําให้น้ําขังเป็นแหล่งที่
  ยุงลายไปวางไข่ได้ ลุงหลวยเป็นไข้เลือดออกทั้งๆ ที่ไม่ได้ออกไปไหนเลย เราต้องให้ 
  ความสําคัญในด้านนี้ด้วย 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญโรงเรียนเทศบาลและศูนย์พัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล เด็กเล็กชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ขอเชิญ นางสาววาสนา                    

  ท่าดีสม ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลตําบลแม่คํา 
 

นางสาววาสนา  ท่าดีสม -ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ดิฉันเป็นตัวแทนนายพิทักษ์ กาบแก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน 
ครูช านาญการพิเศษ เทศบาลตําบลแม่คําซึ่งติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามท่ีท่านสท.วาโย                    
   ด่านไทยวัฒนาถามเม่ือสักครู่ เป็นโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนเรามีครูสอน 

  ภาษาจีน คือครูจิรัฐติกาล  วงค์วิชัย ตําแหน่งครูผู้ช่วย ใช้งบพนักงานจ้าง อัตราเงินเดือน 
  เดือนละ 12,000 บาท สอนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 สอนตั้งแต่ข้ัน 
  พ้ืนฐานจนถึงการสนทนาและการสื่อสาร ซึ่งครูสอนภาษาจีนและครูสอนภาษาอังกฤษได้ 
  ร่วมมือกันคิดโครงการ และโรงเรียนของเราได้งบประมาณจากเทศบาลและเงินอุดหนุนราย
  หัวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมถึงโครงการ SBMLD มีการจัด ENGLISH  
  ZONE  เพ่ือเป็นการรองรับการเรียนรู้ AECเป็นการปูพื้นฐานทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
  และภาษาจีน ทําให้พัฒนาการของเด็กต่อยอดขึ้นไปถึงระดับมัธยม สําหรับการรองรับโลกท่ี
  เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันจะเห็นการตกงาน จะเป็นการศึกษาที่เรียนจากสถานศึกษาอย่างเดียว
  โดยเทียบจากการศึกษาของต่างประเทศท่ีเป็นการเรียนแบบอิสระเรียนรู้นอกห้องเรียน    
  ซึ่งที่ผ่านมามีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ซึ่งจะเห็นได้จากการระบาดของโรคโควิด 
  จะมีการเว้นระยะห่าง มีการวัดไข้ การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนที่ผ่านมาได้ใช้ฐาน 
  เรียนรู้การป้องกันรณรงค์ยาเสพติด ล่าสุดได้เรียนรู้การปฎิบัติตนการป้องกันอัคคีภัยและ 
  แผ่นดินไหว ซึ่งทางเทศบาลได้ไปอบรมในวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา รวมถึงเรื่องปรับการ
  เรียนเปลี่ยนการสอนการทดสอบสู่การสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
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 นางสาววาสนา  ท่าดีสม - INTERNATIONAL TEST การสอนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และO-NET ของชั้น 
ครูช านาญการพิเศษ ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการสอบท่ีออกมาทําให้เรามีการคัดกรองนักเรียนและแบ่งกลุ่ม 

  นักเรียน โดยมีการให้วิทยากรมาอบรมให้ความรู้เพ่ิมจากการเรียนการสอน และ 
  มีการติว O-NET รวมถึงการปูพ้ืนฐานด้านอื่นๆ ต่อไป 

 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - ขอเชิญ นางศิริขวัญ  ดวงใจ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางศิริขวัญ  ดวงใจ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตอนนี้มีเด็กท้ังหมดจํานวน 26 คน และ 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จะเริ่มเปิดรับเทอมสองรอบเดือนตุลาคม สําหรับเด็กท่ีมีอายุ 2 ปี ขอฝากประชาสัมพันธ์ 

  มา ณ ที่นี้ด้วย งบประมาณที่ได้รับจากเทศบาลจะนําไปบริหารจัดการในศูนย์ฯ  
 

นางศิริขวัญ  ดวงใจ และมีการทําโครงการให้สอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัยแห่งชาติเพื่อทํารายงานและเก็บ  
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราจะเน้นให้เด็กช่วยเหลือตัวเอง มีการจัดกิจกรรมให้เด็ก               

  มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ -มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือไม่ ขอเชิญ                
ประธานสภาเทศบาล ท่านสท. วาโย  ด่านไทยวัฒนา  
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ จากท่ีได้ฟังครูชี้แจง รู้สึกชื่นใจที่ได้เห็นความสําคัญของการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรียนภาษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก กระผมเชื่อมั่นว่าทางโรงเรียนมีความตั้งใจ

  มุ่งม่ันพัฒนาในแนวความคิดของกระผมอยากเสนอให้เป็นศูนย์เรียนรู้ CENTER ของคน   
  ทุกเพศทุกวัยสามารถไปเรียนรู้ได้ มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมสําหรับการเรียนรู้ ทั้งระบบ WIFI  
  ทั้งเทคโนโลยีเพราะสมัยนี้เทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วจึงมีความสําคัญมาก จะมีวิธี 
  อย่างไรให้เด็กที่เรียนจบมาสามารถดําเนินชีวิตได้เองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กระผมเห็น
  ว่าการลงทุนที่สําคัญที่สุดคือการลงทุนความรู้ 

 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญ                
ประธานสภาเทศบาล ฝ่ายบริหารชี้แจงเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกเปิดเอกสารประกอบไปทีละหน้า งานก่อสร้าง 
นายกเทศมนตรี  โครงสร้างพื้นฐานเริ่มที่หน้า 148 กระผมขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้หัวหน้าฝ่าย 

  แบบแผนและงานก่อสร้างเป็นคนอธิบาย 
 

นายพรชัย  ศิริยานนท์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ โครงสร้างพื้นฐานมีทั้งหมด 17 โครงการ ดังนี้ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 1. โครงการก่อสร้างห้องน้ํา หมู่ที่ 10 (ลานกีฬาบ้านปง) ขนาดกว้าง 2.5 เมตร  
       ยาว 3.30 เมตร สูง 2.80 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) จํานวน 137,000 บาท 
   2. โครงสร้างต่อเติมพ้ืนศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 (ฌาปนสถาน) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 

      สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด) จํานวน 184,000 บาท 
   3. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่คําสบเปิน (หน้าวัดแม่คําสบเปิน)  
       (ตามแบบเทศบาลกําหนด) จํานวน 69,000 บาท 
   4. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เปิน (ตามแบบเทศบาลกําหนด) 

     จํานวน 175,000 บาท 
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นายพรชัย  ศิริยานนท์ 5. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร หมู่ที่ 8 ซอย 4 (ทั้ง 2 ฝั่ง) หนา 0.15 เมตร หรือ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ    พ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 365 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)                              

     จํานวน 201,000 บาท 
   6. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 1 (ท้ัง 2 ฝั่ง) 
      0.15 เมตร หรือ พ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 645 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)                              

     จํานวน 354,000 บาท 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - ขอเชิญ ท่าน สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรามีงบประมาณเหลือจากส่วนกลางที่นํามาสร้างคันพนัง          
สมาชิกสภาเทศบาล หมู่ที่ 14 ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีจะนําไปขยายผิวจราจรหมู่ที่ 10 กระผมเกรงว่าจะซ้ํา

  กับงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนงาน เราสามารถเปลี่ยนแปลงจุดดําเนินการก่อสร้างได้หรือไม่ 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้างตอบคําถามนี้ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายพรชัย  ศิริยานนท์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอชี้แจงว่า งบประมาณที่เหลือจากการก่อสร้าง 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ คันพนัง ห้าแสนบาท ได้นําเสนอไปในรูปของการขยายผิวจราจรถนนสายหลัก ของ หมู่ที่ 2 

  จนถึงหมู่ที่ 14  ขออนุญาตชี้แจงโครงการต่อ 
   7. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลัก หมู่ที่ 2 ซอย 4 เชื่อมซอย 8 (ท้ัง 2 ฝัง่) 
      0.15 เมตร หรือ พ้ืนที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 555 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกําหนด)                              

     จํานวน 305,000 บาท 
   8. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที ่8 ซอยสายหยุด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร                         

      ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทางหรือพ้ืนที่ถนน ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า  
      304.00 ตารางเมตร จํานวน 164,000 บาท 

   9. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมลําเหมืองหลวง (ช่วงศาลาอเนกประสงค์บ้านนอก) ตามแบบ
      เทศบาลกําหนด) จํานวน 469,000 บาท 

   10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัวยู หมู่ที่ 1 (ช่วงหน้าสํานักงาน เทศบาลตําบล                
      แม่คํา) กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวรวม 55 เมตร จํานวน                
      120,000 บาท 

   11. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 1 ซอย 21 (ด้านทิศตะวันตก) ขนาด 
      เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 149.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า      
      14 บ่อ จํานวน 330,000 บาท 

   12. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 1 ซอย 8 (ด้านทิศตะวันตก) ขนาดท่อ 
      เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 121.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า   
      12 บ่อ จํานวน 274,000 บาท 

   13. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 12 ช่วงข้างบ้านนายศักรินทร์ – นายจันทร์ 
      ใจปินตา ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 113.00 เมตร บ่อพัก             
      ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 11 บ่อ จํานวน 251,000 บาท 
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นายพรชัย  ศิริยานนท์ 14. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 12  ช่วงหน้าบ้านนางฟองจันทร์                
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ      แก้วประการ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 100.00 เมตร                   

       บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 10 บ่อ จํานวน 223,000 บาท 
   15. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 12 ช่วงหน้าบ้านนายสูรย์ ดวงแก้ว ขนาดท่อ

      เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 101.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า     
      10 บ่อ จํานวน 224,000 บาท 

   16. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 14 ซอย 7 (ด้านทิศใต้) ขนาดท่อ 
      เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 60.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 6 บ่อ 
      จํานวน 135,000 บาท 

 

   17. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 8 ซอย 11 (ด้านทิศตะวันออก) ขนาดท่อ 
       เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง 84.00 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 8 บ่อ 

     พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 278 ตารางเมตร    
     (ตามแบบเทศบาลกําหนด) จํานวน 309,000 บาท 

 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.วาโย                
ประธานสภาเทศบาล ด่านไทยวัฒนา 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ อ้างถึงการประชุมนอกรอบ กระผมอยากทราบว่างบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่มีอยู่จํานวนหนึ่ง ท่านนายกเทศมนตรีจะนําไปทําโครงการอะไรบ้าง 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอสอบถาม                
ประธานสภาเทศบาล เรื่องโครงการก่อสร้างห้องน้ํา หมู่ที่ 10 ทําไมมีราคาสูง เฉลี่ยตารางเมตรละหมื่นกว่าบาท 

  ขอกองช่างพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอแนะนําเกี่ยวกับโควตาของนายกเทศมนตรี จะทํา
นายกเทศมนตรี  รางระบายน้ําหน้าสํานักงานเทศบาล ตั้งแต่มุมทางทิศตะวันออกจนสุดเขตแดนตะวันตก 
   และโค้งงอมาประมาณ 5 เมตร ใช้งบประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบาท งบประมาณเหลืออยู่
   หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทจะนําไปสร้างถนนบ้านเจ้านายบริเวณด้านนอก  
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - กระผมขอเสนอรางระบายน้ําที่นายกเทศมนตรีจะทําหน้าสํานักงาน ทําไมถึงไม่เริ่มจาก
ประธานสภาเทศบาล ด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกไปลงหมู่ที่ 10 ไม่มีน้ําไหล ที่ตรงนั้นมีท่อขนาด 60 
   เซนติเมตรรองรับไว้อยู่ 
 

นายสุเวช ภูมิรัตน์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมจะให้กองช่างลงไปสํารวจตามที่ท่านประธานสภาฯ  
นายกเทศมนตรี   แนะนํา ส่วนเรื่องงบประมาณการก่อสร้างห้องน้ํา หมู่ที่ 10 ขออนุญาตประธานสภาฯ  
   ให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ชี้แจง 
 

นายพรชัย ศิริยานนท์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องงบประมาณการก่อสร้างห้องน้ํา หมู่ที่ 10 ขอนําเรียน
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ว่าเวลาที่คูณตารางเมตร ดูเหมือนว่าราคาจะแพง แต่ถ้าลองเปรียบเทียบกับตัวเดิม ซึ่ง 
   โครงสร้างเสายังคงมี 4 ต้นเท่าเดิมเพียงแค่ตัดผนัง อิฐมอญ ออกในส่วนโครงสร้างเดิมยังคง
   อยู่ ส่วนของบ่อเกรอะ บ่อซึมยังคงอยู่ ปริมาณงานจะแสดงอยู่ในแบบ ปร.4 ค่าแรงจะ 
   บังคับด้วยกรมบัญชีกลาง ค่าวัสดุนําข้อมูลมาจากพาณิชย์จังหวัด เป็นไปตามระเบียบของ
   ราชการที่มาที่ไปของราคาท่านสมาชิกทุกคนสามารถตรวจสอบได้ 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับงานโครงสร้างพ้ืนฐานอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอ
ประธานสภาเทศบาล สอบถาม สถานการณ์คลังข้อ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวนสามสิบห้าล้านกว่าบาท  
   สามารถนํามาใช้ได้หรือไม่  ขอเชิญผู้อํานวยการกองคลังอธิบาย  
 

นางวรรณศรี  ค าปา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ดิฉันขออธิบาย ข้อ 1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน   
ผู้อ านวยการกองคลัง สามสิบห้าล้านกว่าบาท ในยอดนี้เป็นเงินสํารองทุนสะสมยี่สิบเอ็ดล้านบาท เงินสะสม                       
   สิบเอ็ดล้านบาท ยอดเงินจริงๆ มีประมาณห้าล้านกว่าบาท 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ -มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับสถานะการคลังหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.วาโย 
ประธานสภาเทศบาล ด่านไทยวัฒนา 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามที่เรามีเงินสํารอง สามสิบกว่าล้านบาท เราเคยไปกู้มา
เพ่ือสมาชิกสภาเทศบาล มาสร้างถนน มีดอกเบี้ยประมาณ สามแสนบาท ในเมื่อเรามีเงินฝากสามสิบกว่าล้านบาท 
   เราสามารถนํามาชําระเงินกู้นี้ได้หรือไม่ 
 

นางวรรณศรี  ค าปา - ขออนุญาตท่านประธานฯ ดิฉันขออนุญาตชี้แจงยอดเงินฝากสามสิบกว่าล้านบาทนี้              
ผู้อ านวยการกองคลัง ต้องหักเงินฝาก กสท. 9,966,244.67 บาท หัก ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้   
   13,253,749.99 บาท คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้ 11,310,799.80 บาท 
   เงินทุนสํารองสะสม 21,769,790.94 บาท คงเหลือเงินสะสมที่สามารถจ่ายขาดได้  
   ประมาณสิบเอ็ดล้านบาท หักจ่ายขาดเงินสะสมที่อนุมัติแล้วประมาณสี่ล้านสองแสนบาท 
   เหลือจริงประมาณเจ็ดล้านบาท   
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ อยากทราบว่าเราสามารถนําเงินสะสมนั้นมาชําระเงินกู้              
สมาชิกสภาเทศบาล ได้หรือไม่ หรือมีแนวทางไหนช่วยลดภาระดอกเบี้ยได้บ้าง 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ - ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอตอบว่าเราไม่สามารถนําเงินสํารองสะสมออกมาใช้ได้
นายกเทศมนตรี  จนกว่าจะเหลือน้อยหลักพัน หลักหมื่น หรือในกรณีท่ีจําเป็นและต้องขออนุมัติจาก                 
   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
   

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล 2564 อีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.สุมะณา  ใจปินตา 
 

นางสุมะณา  ใจปินตา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ดิฉันอยากสอบถามเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฯ หน้า 153  
สมาชิกสภาเทศบาล ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล จํานวน 350,000  บาท สําหรับปรับปรุง
   ระบบประปา หมู่ที่ 14 ใช่หรือไม่ 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเก่ียวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 
ประธานสภาเทศบาล 2564 อีกหรือไม่ ขอเชิญนางสาวเนตรดาว  ใจปินตา ชี้แจงรายละเอียด 
 
น.ส.เนตรดาว ใจปินตา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ สําหรับโครงสร้างพื้นฐานของ หมู่ที่ 14 มีอยู่ 2 โครงการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 1. โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านแม่เปิน 175,000 บาท 
   2. โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 14 ซอย 7 ด้านทิศใต้ 135,000 บาท และอยู่ในงบ
       ค่าปรับปรุงระบบประปา 300,000 บาท วัสดุก่อสร้าง 100,000 บาท                        
       รวมงบประมาณ  หมู่ที่ 14 จํานวน 710,000 บาท 
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นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะ 
ประธานสภาเทศบาล ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ) มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรุณายกมือขึ้น 

 

มติที่ประชุม  - มติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 เป็นเอกฉันท์ 12 เสียง (วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ) 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ในขั้นตอนต่อไปจะขอเข้าสู่การหารือเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาเทศบาล ร่างเทศบัญญัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

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

 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา - กระผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 คน  
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

  นายประเสริฐ  รีอินทร์ และนายศรี  ศรีละ รับรอง 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีท่านใดจะเสนอจํานวนคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เสนอเป็นอย่างอ่ืน คณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 3 คน 
 

มติที่ประชุม           - มติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 3 คน 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน สท.ศรี  ศรีละ เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายศรี  ศรีละ  - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่านสท.ทองเลี้ยม  คําเวียงสาเป็น                 
สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - ขอสมาชิกฯ รับรอง 2 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

   นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา และนายทองเย็น  กุยเขียว รับรอง 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  - มติเห็นชอบให้ นางสาวทองเลี้ยม ค าเวียงสา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่านสท.ชรินทร์  ซาวคําเขต เป็น                 
สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - ขอสมาชิกฯ รับรอง 2 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

   นายศรีวงค์  ใจปินตา และนางสุมะณา  ปินตา รับรอง 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  - มติเห็นชอบให้ นายชรินทร์  ซาวค าเขต เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญท่าน สท.สุมะณา  ปินตา 
 

นางสุมะณา  ปินตา  - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอ ท่านสท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา เป็น                 
สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการแปรญัตติ 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - ขอสมาชิกฯ รับรอง 2 ท่าน  
ประธานสภาเทศบาล 
 

   นายประเสริฐ  รีอินทร์ และนายศรี  ศรีละ รับรอง 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  - มติเห็นชอบให้ นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีท่านใดจะเสนอเกี่ยวกับคณะกรรมการแปรญัตติอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 

 

มติที่ประชุม  - มติเห็นชอบให้ใชค้ณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 
1. นางสาวทองเลี้ยม ค าเวียงสา  
2. นายชรินทร์            ซาวค าเขต  
3. นายวาโย               ด่านไทยวัฒนา  
เห็นชอบ 12 เสียง 

 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - สําหรับระยะเวลายื่นคําแปรญัตติขอให้เลขานุการสภาฯ แจ้งระยะเวลาและ 
ประธานสภาเทศบาล ขั้นตอนในการพิจารณา 
 

นายชัยชาญ รัตนพนาวงษ์- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอชี้แจงขั้นตอนในการพิจารณางบประมาณรายจ่าย 
เลขานุการสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เบื้องต้น 
  วาระท่ี 1  ขั้นรับหลักการ  วันที่  14  สิงหาคม  2563 (ข้อ 47 ) 

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

- จํานวนคณะกรรม ฯ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล 3 – 7 คน   
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์     ระเบียบ ฯ  ข้อ 103 
เลขานุการสภาเทศบาล - วิธีเลือกคณะกรรมการ ฯ 

- เสนอรายชื่อทีละคน  มีผู้เสนอ 1 คน  ผู้รับรอง 2 คน  จนครบตามจํานวน 
                                        ระเบียบฯ  ข้อ 107 

- เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติครั้งแรก หลังเลิกประชุม
เพ่ือเลือกประธานและเลขานุการ ระเบียบฯ ข้อ 109 
2.2  ระยะเวลาแปรญัตติ  ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง  นับแต่มีมติรับหลักการ (ข้อ 45 ) 

                                      1)  14 สิงหาคม  2563  เวลา  11.49 น. - 16.30 น.  (4.41 ชม.) 
                   2)  17 สิงหาคม  2563  เวลา  08.30 น. – 16.30 น.  (8 ชม.) 
         3)  18 สิงหาคม  2563  เวลา  08.30 น. - 16.30 น.  (8 ชม.) 
         4)  19 สิงหาคม  2563  เวลา  08.30 น. - 16.30 น.  (8 ชม.) 
         รวม  28.41 ชม. 

  เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
1. เลขานุการสภาฯ นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติและ เลขาคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีหนังสือแจ้งนายกเทศมนตรี, หัวหน้าส่วน
ราชการ, สมาชิกสภาเทศบาลที่ยื่นคําแปรญัตติ เข้าประชุมในวันที่ 20 สิงหาคม 
2563 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตําบลแม่คํา ก่อนเวลาประชุม 24 ชั่วโมง     
(ข้อ 112 – 115) 
วันที่  20  สิงหาคม  2563 คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาคําแปรญัตติ เวลา 
13.00 - 15.00 น.  ณ สํานกังานเทศบาลตําบลแม่คํา   (ข้อ 115 – 116) 
วันที่  20  สิงหาคม  2563  เวลา  16.00  น.  ส่งคําแปรญัตติให้ประธานสภา
เทศบาล  ระเบียบ ฯ ข้อ 110 
วันที่  21  สิงหาคม  2563  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ประธานสภา
เทศบาลมีหนังสือแจ้งสมาชิกประชุมสภาเทศบาลพร้อมคําแปรญัตติ  ระเบียบ ฯ  
ข้อ 51 (วรรค 5)  
- ระเบียบ ฯ  ข้อ 51 (วรรค 5) 

    วันที่  25  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น. ประชุมฯ ต่อ พิจารณาวาระ            
    2, 3  ต่อทั้งหมดเป็นรายละเอียดระยะเวลาโดยคร่าวๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - ขอความเห็นชอบ เรื่อง ระยะเวลาการแปรญัตติ จะเอาตามวาระที่เลขานุการสภาฯ 
ประธานสภาเทศบาล ได้ชี้แจงหรือไม ่กรุณายกมือขึ้น 
 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันทร์ะยะเวลาแปรญัตติ ตามที่เลขานุการสภาเสนอทุกประการ 
   (12 เสียง)(14 สิงหาคม  2563  เวลา  11.49 น.  -  19 สิงหาคม  2563               
   เวลา 16.30 น.)  พิจารณาค าแปรญัตติ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. 
   ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ค า 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.ศรี  ศรีละ 
ประธานสภาเทศบาล  
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นายศรี  ศรีละ  - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับการแก้ไขน้ําขังบริเวณหน้าโรงปุ๋ยเก่า หน้าประปา  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมขอปรึกษาหารือว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร เพราะฝนตกทําให้มีน้ําขังตลอด อยากจะให้

 กองช่าง ลงไปดู ที่ผ่านมาทุกปีจะเอาหินคลุกไปลงก็ยังไม่ดีขึ้น 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะมีเรื่องอ่ืนเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ประเสริฐ รีอินทร์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นว่าขยะตามไหล่ทาง คันพนัง หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 2  
สมาชิกสภาเทศบาล และหมู่ท่ี 12 ลดจํานวนลง แต่ตอนนี้บริเวณป่าช้าเริ่มมีขยะประเภทกิ่งไม้ เศษยาง จะมีวิธี

 แนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะมีเรื่องอ่ืนเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ศรีวงค์  ใจปินตา              
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากครั้งก่อนที่ให้กองช่างเอาหินคลุกไปลงตอนนี้             
สมาชิกสภาเทศบาล ถนนกว้างขึ้นแล้ว แต่หินมีจํานวนน้อยไปหน่อย อยากให้เอาไปเพิ่มเติมให้เติม 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะมีเรื่องอ่ืนเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา              
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องเครื่องพ่นละอองฝอย ULV อยากจะให้ไปยืมมาใช้ก่อน
สมาชิกสภาเทศบาล ได้หรือไม่ อยากจะให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขลองประสานดู 
   - สืบเนื่องมาจากการประชุมคราวที่แล้ว ตามที่กระผมได้ปรึกษาเรื่องการแบ่งช่องทาง 
   จราจรบริเวณข้างวัดแม่คํา สําหรับรถท่ีจะเลี้ยวซ้ายไปแม่สายและรถท่ีจะยูเทิร์นไปเชียงราย 
   ซ่ึงต้ังงบประมาณไว ้50,000 บาท กระผมขอเสนอให้ตีเส้นจราจร ทําป้ายช่องทางเดินรถ
   ซ้าย ขวา เพราะมีปัญหารถติดช่วงเช้าและช่วงเย็น สามารถทําได้หรือไม่ 
   - เรื่องเทศบัญญัติร่างงบประมาณรายจ่ายไม่มี เกี่ยวกับป่าช้าแม่เปิน เคยปรึกษากับฝ่าย 
   บริหาร บอกว่าจะดําเนินการให้แต่ในร่างเทศบัญญัตินี้ไม่มีงบเกี่ยวกับป่าช้า เราสามารถหา
   งบประมาณส่วนไหนไปบริหารได้บ้าง เพราะต้องตัดหญ้า พ่นยา ฝากฝ่ายบริหารพิจารณา 
   - เรื่องบ่อพักของแต่ละหมู่บ้าน มีน้ําขัง จะทําให้ยุงลายไปวางไข่หรือไม่ ฝากเจ้าหน้าที่ที่ 
   เกี่ยวข้องเอาทรายอะเบทไปใส่ 
   - มีกลุ่มคน ไปขโมยเอารังต่อ  โดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของบ้าน เพื่อนําไปขาย โดยการเอา
   ไฟไปเผา เกรงจะทําให้เกิดไฟไหม้ บริเวณนั้นมีกล้องวงจรปิด กระผมอยากไปดูกล้องเพ่ือมา
   เอาผิดกับผู้กระทําผิดได้หรือไม่ 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ - มีสมาชิกฯ ท่านใดจะมีเรื่องอ่ืนเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญฝ่ายบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ - ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอตอบคําถามท่านสท.ศรี  ศรีละ  
นายกเทศมนตรี  ถนนทุกเส้นเอาหินคลุกมาเสริม จึงทําให้เกิดหลุม มีน้ําขัง วิธีแก้ไขคือขูดหินให้ต่ํากว่าถนน 
   ถ้าจะให้ไปวางท่อ จะใช้ท่อขนาดไหน ให้กองช่างไปสํารวจและดําเนินการแก้ไข 
   - เครื่อง ULV เราจะไม่ซื้อ การที่จะยืมต้องไปยืมที่ อบจ. และจะมีเจ้าหน้าที่จาก อบจ.                
   มาทําให้ ต้องมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกหนัก จึงจะไปขอยืมได้ 

 










