
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 3  ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 
วันศุกร์  ท่ี  13  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕62  เวลา 09.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม  ๑1  คน 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
3 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

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

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

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

 
ผูไ้ม่มาประชุม  2  คน 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 

นายวาโย          ด่านไทยวัฒนา 
นายทองเย็น       กุยเขียว 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- 
- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  16  คน 

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

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

 

นายสุเวช           ภูมิรัตน์ 
นายถนอม          นาใจ 
นายอนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
นายพงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
นายพงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
นางวรรณศรี       คำปา 
นางชุตินันต์        คำสมุทร 
นางศิริขวัญ        ดวงใจ 
นายพงษ์พิพฒัน์  ดอกจือ 
น.ส.เนตรดาว     ใจปินตา 
น.ส.วิชุดา          ใจเท่ียงตรง 
น.ส.พัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 
นายกาบ           มณีวรรณ 
นายสมหมาย      จันตาคำ 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
ครู ค.ศ.1 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิชาการสาธารณสุขฯ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 12 
ประธานประชาคม หมู่ท่ี 12 

 

สุเวช           ภูมิรัตน์ 
ถนอม          นาใจ 
อนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
พงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
พงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
วรรณศรี       คำปา 
ชุตินันต์        คำสมุทร 
ศิริขวัญ        ดวงใจ 
พงษ์พิพฒัน์   ดอกจือ 
เนตรดาว      ใจปินตา 
วิชุดา           ใจเท่ียงตรง 
พัชราภรณ์    ไมตรีจิตร 
กาบ            มณีวรรณ 
สมหมาย      จันตาคำ 
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑5 
๑6 

 

นายเดช            คำเงิน 
นายเจริญ          สุยะพันธ์ 

ประธานประชาคม หมู่ท่ี 1 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 14 

เดช            คำเงิน 
เจริญ          สุยะพันธ์ 
 

  
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 2 
ประจำปี พ.ศ. 2562  เม่ือวันที่  27  สิงหาคม  2562 
-ให้สมาชิก ฯ เปิดอ่านดูรายละเอียดทีละหน้าต้ังแต่หน้าท่ี 1 – 19  มีสมาชิก ฯ ท่านใด 
ต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิก ฯ ท่านใดเปล่ียนแปลง 
ก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  

 

-มติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ  10  เสียง 
 

กระทู้ถาม 
-ไม่มี 
 

เร่ืองที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นางสาวทองเลี้ยม คำเวียงสา 
ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย 
พ.ศ. 2562 
-วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติช้ีแจง 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  
        ตามท่ีคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่าง                      
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  เมื่อวันท่ี  
3  กันยายน  2562  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คำ นั้น ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอข้อแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง หลักเกณฑ์                    
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  แต่ประการใด  

ข้าพเจ้าประธานกรรมการแปรญัตติฯ ขอสงวนความเห็นร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ตามระเบียบฯ ข้อ 50 
โดยให้เพิ่มเติมคำว่า โฟม ต่อท้ายคำว่าถุงพลาสติก ในข้อ 3 เหตุผลเนื่องจากโฟมเป็นส่วน                       
ท่ีต้องมีการควบคุมด้วยการคัดแยกขยะ และคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติได้
พิจารณาร่างเทศบัญญั ติ เทศบาลตำบลแม่คำ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย                                    
พ.ศ. 2562  แล้ว มีมติเอกฉันท์ให้เพิ่มเติมคำว่า โฟม ต่อท้ายคำว่าถุงพลาสติก ในข้อ 3 
ส่วนอื่นๆ ยืนยันตามร่างฯ เดิมทุกประการ 
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ที่ประชุม 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่ 6 
 
 

ระเบียบวาระที่ 7 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวทองเลี้ยม คำเวียงสา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายประสาน  ชาวคำเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นางสุมะณา  ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- รับทราบ 
 

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้เพิ่มเติมคำว่า โฟม ต่อท้ายคำว่าถุงพลาสติก ในข้อ 3        
ส่วนอื่นๆ ยืนยันตามร่างฯ เดิมทุกประการ กรุณายกมือขึ้น 
 

- มีมติเอกฉันท์   1. ให้เพิ่มเติมคำว่า โฟม ต่อท้ายคำว่าถุงพลาสติก ในข้อ 3  
                     2. ส่วนอื่นๆ ยืนยันตามร่างฯ เดิมทุกประการ ( 10 เสียง) 
 

วาระที่ 3  ขั้นลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ                       
เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562   

- สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ                       
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 กรุณายกมือขึ้น 
 

- มติเห็นชอบเปน็เอกฉันทใ์ห้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่คำ                       
เร่ือง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 (10 เสียง)  
 

เร่ืองเพื่อทราบ 
- ญัตติขออนุมัติสภาฯ เปล่ียนแปลงคำช้ีแจงค่าซื้อหรือแลกเปล่ียนท่ีดิน   
ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้ง 

 

-ขอบคุณท่านประธานฯ                                                                            
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ                                                      
นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอแจ้งให้สภาเทศบาลตำบลแม่คำ เรื่องการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2562 นายต่อมคำ  รอดสุวรรณ์  ได้โอน
กรรมสิทธิ์ มอบโฉนดท่ีดินเลขท่ี  ๑๕๘๔๔  เลขท่ีดิน  ๕๙๔    หน้าสำรวจ  -๔๖๒๙  
ระวาง ๔๙๔๙ II ๘๘๓๔-๖  จำนวน  ๑๑๑ ๓

๑๐
 ตารางวา   ให้เทศบาลตำบลแม่คำ

เรียบร้อยแล้ว 
 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีจะผ่านไปวาระท่ี 6 
 (ท่ีประชุมรับทราบ และไม่มีสมาชิกฯ สอบถาม) 

 

เร่ืองเพื่อพิจารณา                                                                                    
-ไม่มี 
 

 เร่ืองอื่นๆ 
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน ส.ท.ทองเล้ียม คำเวียงสา 
 
-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ อยากให้เทศบาลไปตัดหญ้าบริเวณสุสาน หญ้ารก 

 
-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ บริเวณไหล่ทางทิศเหนือของวัด หน้าบ้านครูวิโรจน์ 
เป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้เอาหินคลุกไปลง จำนวน 2 ลำ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ประชาชน หมู่ท่ี 1 อยากทราบว่าเรื่องท่ีดินท่ีจะสร้าง 
ศาลาอเนกประสงค์ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน 
 



4 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นางสุมะณา  ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

นายพงค์ศักด์ิ  ติวงค์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ หลุมท่ีท่าน ส.ท. ศรีวงค์ ใจปินตา ได้กล่าวมาก่อนนั่น 
กระผมขอเสนอว่าเอายางมะตอยน่าจะดีกว่าหินคลุก และต้นไม้ดอกไม้บริเวณหน้า
เทศบาลออกเพราะมันดูรกไม่สวยงาม 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ บริเวณตล่ิงกอม่วง ซอย 11 ท่ีน้ำกัดเซาะ อยากให้ทำ
ราวกั้น ขาว – แดง และบริเวณบ้านลุงฮอม ราวกั้นชำรุดแล้ว 
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญนายก ฯ ตอบคำถาม 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอตอบไปทีละข้อ                                                                      
-เรื่องท่ีดินท่ีจะก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมูท่ี 1 ตอนนี้เจ้าของท่ีดินได้ทำการ 
โอนกรรมสิทธิ์ ท่ีดินให้เทศบาลตำบลแม่คำเรียบร้อยแล้ว ส่วนการก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์จะนำเข้าสู่สภาฯ รอบต่อไป  
-การตัดหญ้า ตอนนี้เราได้มีพนักงานเพิ่มแล้วแต่ยังขาดอุปกรณ์ การประชุมรอบหน้า
จะขออนุมัติจากสภาฯ ซื้อเครื่องตัดหญ้า ชนิดข้อแข็ง และบริเวณเกาะกลางถนน   
ขาดการดูแลจะขออนุมัติสภาฯ ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม  
-บริเวณหน้าเทศบาลท่ีต้นไม้รก จะเริ่มดำเนินการอาทิตย์หน้า เทคอนกรีตให้เต็ม 
-บริเวณบ้านอาจารย์วิโรจน์ เทศบาลได้เอาหินคลุกไปลงให้ทุกปีเพื่อเสริมไหล่ทาง          
ไม่อยากให้ประชาชนใช้พื้นท่ีตรงนั่นขับรถย้อนศร อยากสอบถามท่านเลขาสภาฯ 
หรือท่าน ผอ.กองช่าง ว่าจะขออนุญาตแขวงการทาง กรมทางหลวงขยายไหล่ทางจะ
เทคอนกรีต 10 เซนติเมตร ต้ังแต่บริเวณ หมู่ท่ี 2 ไปจนถึงบ้านโกแฝด จะทำได้
หรือไม ่
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ การจะขออนุญาตเทคอนกรีตเสริมไหล่ทางต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าของพื้นท่ีคือแขวงการทาง เนื่องจากอยู่ในความรับผิดชอบของ                        
แขวงฯ ต้องยินยอมก่อนเทศบาลถึงจะทำได้ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ทางกองช่างได้ทำหนังสือขออนุญาตแขวงการทาง
หลายครั้งแล้ว เราไม่สามารถจะดำเนินการได้เพราะทางแขวงการทางยังไม่อนุญาต 
ถ้าจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เอาหินคลุกไปลงก่อน ต้องหนา 15 เซนติเมตร 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน ส.ท.ศรีวงค์  ปินตา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตรงท่ีเจาะประปาผ่านอยากให้เอายางมะตอยเสริมตรง
ร่องท่ีขุดวางท่อให้มันดีขึ้น 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องเอายางมะตอยไปเสริมให้กองช่างไปสำรวจ 
-มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงนิสะสมไปใช้จ่าย
ตามอำนาจหน้าท่ีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน โดยให้กันเงินสำรอง
เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายกรณีมีสาธารณ
ภัยเกิดข้ึนตามความจำเป็น กระผมคิดว่าจะจ่ายเงินประมาณ 3 ล้านบาท               
ให้แต่ละหมู่บ้านแต่ละเขตปรึกษาหารือ เน้นโครงสร้างพื้นฐาน เสนอโครงการมา               
จะได้นำมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด 
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นายพงค์ศักด์ิ  ติวงค์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 -ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ การเสนอโครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภา
ท้องถิ่นภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 โครงการท่ีจะเสนอเข้ามาอยากให้เป็น
โครงการท่ีใช้เวลาทำระยะส้ัน ถ้าหากเป็นอาคาร เกรงว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ  
ไม่ทันตามท่ีกำหนด 
  

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ วันท่ี 18 กันยายน 2562 กระผมขอนัดประชุม  
 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สมัยประชุมท่ีขยายจะถึงวันพรุง่นี้ ถ้าเทศบาลหรือ
ท่านนายกทำญัตติเสนอประธานสภาฯ เพื่อจะได้ขอนายอำเภอเปิดวิสามัญ ขอให้มี
ญัตติมาหรือนายกจะขอเองก็ได้หรือจะให้ประธานสภาฯขอก็ได้ ขอให้มีประชุม
ภายในเดือนนี้ เสร็จแล้วในการประชุมก็จะขออนุมัติกันเงินโดยท่ียังไม่ทำสัญญาเพื่อ
จะเตรียมเงินไวไ้ด้ใช้อีก 1 ปี คือเมื่อสภาฯ อนุมัติให้โอนงบประมาณแล้วเราก็ขอกัน
เงินด้วยก็จะทำให้เงินตัวนี้เก็บได้ 1 ปีงบประมาณ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องนายกยื่นญัตติขอโอนงบประมาณและจ่ายขาด
เงินสะสม การจ่ายขาดเงินสะสมจะต้องระบุจำนวนเงินหรือไม่ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ การเปิดประชุมนอกสมัยประชุมเราจะต้องแจ้งเหตุผล
ในส่ิงท่ีเราจะทำ เช่นรอบนี้เราบอกจะพิจารณาร่างข้อเทศบัญญัติท่ีมันต่อเนื่องเราก็
เลยขยายเนื่องจากระยะเวลามันขยายได้ เรื่องใหม่ท่ีทำญัตติเสนอมาแต่ยังไม่ถึง
ประธานสภาฯ คือเรื่องโอนงบประมาณ ซื้อเครื่องตัดหญ้าและตัดกิ่งไม้ 30,000 
บาท แบบนี้ก็จะมีมูลเหตุทำให้เปิดวิสามัญได้นี้คือในรอบเดือนกันยายน เพราะเงิน
งบประมาณเราสามารถใช้ได้ในเดือนกันยายนนี้เท่านั่น ส่วนเงินสะสมตามท่ีท่าน              
นายกฯ นำเรียนสามารถทำรายละเอียดเรียบร้อยก็สามารถขอเปิดวิสามัญได้เช่นกัน
ซึ่งกรอบการใช้เงินสะสมกำหนดวันท่ี 31 ตุลาคม เป็นวันสุดท้าย เรื่องเงินสะสมท่ี
ท่านนายกฯ ประสงค์จะดำเนินการ ขอให้สำรองเงินเดือน เบ้ียยังชีพ เพราะเรา
จะต้องจ่ายและสำรองงบการบริหารด้วย กระบวนการตามท่ีท่านผู้อำนวยการกอง
ช่างกล่าวว่าต้องไปตรวจสอบว่ามีอยู่ในแผนหรือไม่ และเป็นความต้องการของ
ชาวบ้านหรือไม่ อยู่ในกรอบโครงสร้างพื้นฐานสามารถดำเนินการได้ในอำนาจหน้าท่ี
ของเทศบาล สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายและต้องอยู่ในแผนด้วย นำเรียนเพื่อ
ท่านนายกฯจะได้สบายใจว่าจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคม พอเราจ่ายในเดือนตุลาคมเรา
ก็สามารถเก็บเงินสะสมท่ีจะทำโครงการได้อีก 1 ปีถัดไป หมายความว่าใช้ได้ใน
ปีงบประมาณ 2563 ต้ังแต่วันท่ีจ่ายไปและข้ามไปอีก 1 ปีงบประมาณ คือ
ปีงบประมาณ 2564 ได้กลายเป็นเกือบ 2 ปี ต้องอยู่ในเงื่อนไข 5 ด้าน 
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