
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 
วันศุกร์  ท่ี  27  เดือน  กันยายน  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  20  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 
นายมนตรี         ยานะนวล 
นางชุตินันต์        คำสมุทร 
นายพงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
นางวรรณศรี       คำปา 
นายอนุวัตร        ชาวไชย 
นายพิพัฒนะ       ซาวคำเขต 
นายพิทักษ์        กาบแก้ว 
 
นางศิริขวัญ        ดวงใจ 
นายพรชัย         ศิริยานนท์ 
นายพงษ์พิพฒัน์  ดอกจือ 
น.ส.เนตรดาว     ใจปินตา 
น.ส.วิชุดา          ใจเท่ียงตรง 
น.ส.พัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

นิติกร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

ผอ.ร.ร.ทต.ตำบลแม่คำ 
(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) 

ครู ค.ศ.1 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิชาการสาธารณสุขฯ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

สุเวช           ภูมิรัตน์ 
ถนอม          นาใจ 
อนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
พงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
มนตรี          ยานะนวล 
ชุตินันต์        คำสมุทร 
พงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
วรรณศรี       คำปา 
อนุวัตร        ชาวไชย 
พิพัฒนะ       ซาวคำเขต 
พิทักษ์        กาบแก้ว 
 
ศิริขวัญ        ดวงใจ 
พรชัย         ศิริยานนท์ 
พงษ์พิพฒัน์   ดอกจือ 
เนตรดาว      ใจปินตา 
วิชุดา           ใจเท่ียงตรง 
พัชราภรณ์    ไมตรีจิตร 
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑8 
๑9 
20 

 

นางศรีไพร        ทิพย์ทอง 
นายบุญธรรม     คำพงษ์ 
นายต่อมคำ       รอดสุวรรณ์ 

แม่บ้าน หมู่ท่ี 1 
ประธานประชาคม หมู่ท่ี 8 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1  

ศรีไพร        ทิพย์ทอง 
บุญธรรม     คำพงษ์ 
ต่อมคำ       รอดสุวรรณ์ 

  
เร่ิมประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

     เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายชัยวัน  คำเงิน   รองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ ทำหน้าท่ีประธาน                         
ในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระที่  1 
นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระที่  2 
นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ ประธานสภาฯ ติดภารกิจด่วน จึงมอบให้ รองประธานสภาฯ                       
ทำหน้าท่ีประธานสภาในท่ีประชุม 
 

เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังที่ 3 
ประจำปี พ.ศ. 2562  เม่ือวันที่  13  กันยายน  2562 
-ให้สมาชิก ฯ เปิดอ่านดูรายละเอียดทีละหน้าต้ังแต่หน้าท่ี 1 – 6  มีสมาชิก ฯ ท่านใด 
ต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความหรือไม่ ขอเชิญท่าน ส.ท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับรายงานการประชุม หน้าท่ี 5 การประชุมสภาฯปกติ
เจ้าหน้าท่ีจะมีการบันทึกเสียงตามระเบียบการประชุมฯ ท่ีผ่านมาเราจะคอยมาแก้ตก 
สระอะ สระอา สระอิ สระอี ท่ีผ่านมาสามส่ีปีแล้วไม่เคยมาแก้ข้อความ บางทีการประชุม
เจ้าหน้าท่ีบันทึกตามเทป อย่างเช่นว่า บรรทัดท่ี 1 ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ การเสนอ
โครงการเพื่อใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่น  คำว่าเงินสะสม ต้องมีคำว่า จ่ายขาดด้วย
หรือไม่ ขอหารือในท่ีประชุม บรรทัดท่ี 5 นายสุเวช  ภูมิรัตน์ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 
วันท่ี 18  กันยายน 2562 กระผมขอนัดประชุม คำว่านัดประชุม มันจะต้องมีคำว่า ใคร 
ทำอะไร ท่ีไหนหรือไม่ แล้วประชุมใคร จะทำให้เกิดคำถามข้ึนว่าท่านนายกฯจะประชุม ใคร 
ท่ีไหน อย่างไร เมื่อสักครู่กระผมได้หารือกับท่านเลขาฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพื่อเกิด
ความเข้าใจท่ีง่ายขึ้น สามารถเพิ่มเติมข้อความได้ ท้ังนี้เราไม่ได้ว่าให้ใคร เจ้าหน้าท่ีบันทึกได้
ดี แต่เพื่อความชัดเจน เพื่อความเข้าใจง่ายสามารถเพิ่มเติมข้อความได้หรือไม่ บรรทัดท่ี 8 
ภายในเดือน ญัตติหรือนายกจะขอเองหรือจะให้ประธานสภาฯ ขอให้มีการประชุมฯ                
เสร็จแล้วในการประชุมก็จะขออนุมัติกันเงินโดยท่ียังไม่ทำสัญญา ถามตรงข้อความเพื่อให้
นายอำเภอเปิดวิสามัญ เราอาจจะใช้คำว่าเพื่อให้อำเภอเห็นชอบให้มีการประชุมสมัยวิสามัญ
ของเทศบาล คือเวลาอ่านแล้วรู้สึกว่าเพื่อให้นายอำเภอเปิดวิสามัญ หมายความว่า
นายอำเภอมาเปิดอะไรสักอย่างหรือไม่จะต้องเพิ่มข้อความลงไปหรือไม่ ขอหารือใน                      
ท่ีประชุมฯ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ ประเด็นแรกเงินสะสม จะใช้คำว่าใช้จ่ายเงินสะสม ถ้าจ่ายขาด 
หมายความว่าเป็นอำนาจของท่านนายกเทศมนตรี เช่นเงินเดือนไม่ได้ต้ังไว้ ระเบียบข้อ 90 
ตอนนี้ใช้ ข้อ 89 ใช้คำว่าใช้จ่ายเงินสะสม ปกติจะพูดกันว่า จ่ายขาด จะเข้าใจว่าจ่ายไปแล้ว
ไม่อยู่แล้วก็เลยพูดต่อกันมาว่าจ่ายขาด จริง ๆ ใช้คำว่าใช้จ่ายเงินสะสม ตามระเบียบข้อ 90 
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระที่  3  
 
 

ระเบียบวาระที่  4 

เช่นไม่ได้ต้ังเงินเดือนพนักงานไว้ แล้วมีพนักงานมาบรรจุใหมใ่นตำแหน่งนั้น นายกเทศมนตรี
สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ส่วนประเด็นเรื่องการให้นายอำเภอเปิดวิสามัญเป็นภาษา
กฎหมายความหมายคือต้องส่งไปให้นายอำเภอเปิด นายอำเภอก็จะประกาศเปิด จะส่งมาให้
ว่าตามท่ีประธานสภาฯขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ เป็นภาษากฎหมาย นายอำเภอ              
จะประกาศให้มีการประชุมสภาฯ นอกสมัยปกติ  แล้วก็ส่งให้ประธานสภาฯ เพื่อให้
ประธานสภาฯ เรียกประชุม ถ้าท่านประธานสภาฯ ไม่เรียกประชุมนายอำเภอเรียกประขุม
ได้ เพื่อทำความเข้าใจ จะมีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ก็จะช่วยตรวจเบื้องต้น
ว่ามีข้อความตรงไหนท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่ เจ้าตัวกส็ามารถตรวจสอบเพิ่มได้ 
 

-มีสมาชิก ฯ ท่านใดต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ 
ท่านใดเปล่ียนแปลงก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 3 
ประจำปี พ.ศ. 2562 ขอมติท่ีประชุมฯ รับรอง 
 

-มติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ  11  เสียง 
 

กระทู้ถาม 
-ไม่มี 
 

เร่ืองที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6 
นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี 
                  

เร่ืองเพื่อทราบ 
-ไม่มี 

 

เร่ืองเพื่อพิจารณา                                                                                    
 1.ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน (โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์                            
หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสบเปิน) ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ 
 

-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 

                      นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี
หลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ ขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่คำ โอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
และขออนุมัติกันเงิน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ขอโอนลด 
  1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบดำเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   หน้า 66 ต้ังไว้  
20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นโครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ งบประมาณ 
 
 
 



4 
 

 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเหลือก่อนโอน  38,235.-บาท โอนลดครั้งนี้ 20,000.-บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน 
18,235 .-  บาท 

1.2 แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน  หน้า 83 ต้ังไว้ 36,000.- บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านหรือค่าเช่าซื้อบ้านให้แก่ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล         
ตำบลแม่คำ ฯลฯ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  36,000.- บาท โอนลดครั้งนี้   
36,000.- บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน  .-  บาท 

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบเงินอุดหนุน   
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ หน้า 101 ต้ังไว้ 400,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่ฟ้าหลวงเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมไฟกิ่งในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ                  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  139,415.50  บาท โอนลดครั้งนี้  105,000.- 
บาท   เงินคงเหลือท้ังส้ิน  34,415.50   บาท 

1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆหน้า 103 ต้ังไว้ 
20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆตามโครงการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,000.- 
บาท โอนลดครั้งนี้  20,000.- บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน   .-   บาท 

1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆหน้า 104 ต้ังไว้ 
50,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ  เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องด่ืม ค่า
วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  
26,015.- บาท โอนลดครั้งนี้  26,000.- บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน  15 .- บาท 

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบดำเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆหน้า 104 ต้ังไว้ 
20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆตามโครงการ   
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง
พร้อมเครื่องด่ืม ค่าจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,000.- บาท โอนลดครั้งนี้  20,000.- บาท     
เงินคงเหลือท้ังส้ิน   .-   บาท 

1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ  รายจ่ายหมวดอื่น ๆ ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ต้ังไว้ 
20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆตามโครงการจัดงาน 
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อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า(ชนเผ่าเมืองแม่จัน) งบประมาณคงเหลือก่อน 
โอน  17,500.- บาท  โอนลดครั้งนี้ 17,000.- บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน 500 .-   
บาท 
  1.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น งบดำเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆหน้า 109 ต้ังไว้ 30,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีการหล่อเทียนและการแห่เทียน เช่น ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ฯลฯ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  13,388.- บาท โอนลดครั้ง
นี้ 13,000.- บาท  เงินคงเหลือท้ังส้ิน  388 .- บาท 
  1.9 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  งบดำเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆหน้า 109 ต้ังไว้ 40,000.- 
บาท เพื่อจ่ายเป็น  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆตามโครงการสมโภชและ                     
สืบชะตาแม่น้ำคำ  เช่น ค่าจ้างเหมาทำอาหาร ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  15,800.- บาท   โอนลดครั้งนี้  15,000.- บาท    
เงินคงเหลือท้ังส้ิน  800.-   บาท 
  1.10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 
หน้า 112 ต้ังไว้ 30,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทวัสดุคงทน 
วัสดุ ส้ิน เปลืองงบประมาณคงเหลือก่อนโอน  19,705.- บาท โอนลดครั้งนี้   
19,000.- บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน   705.-  บาท 

1.11 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา   งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น หน้า 113 
ต้ังไว้ 20,000.- บาท เพื่อจ่ายเป็นวัสดุอื่น ประเภทวัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  19,473.- บาท โอนลดครั้งนี้  19,000.- บาท                            
เงินคงเหลือท้ังส้ิน  473 .-   บาท 

1.12 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม หน้า 121 ต้ังไว้ 268,581.- บาท เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมจังหวัดเชียงรายในอัตรา ร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน
พนักงานจ้างงบประมาณคงเหลือก่อนโอน   45,918.- บาท โอนลดครั้งนี้   
20,000.- บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน  25,918 .- บาท 
        รวมโอนลดเป็นเงินทั้งสิ้น 330,000.-บาท (สามแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

 
2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
2.1  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ท่ี 1 บ้านแม่คำ            

สบเปิน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร  ยาว 10.00 เมตร สูง 3.50 เมตร (ตามแบบ
เทศบาลกำหนด) งบประมาณ 330,000.-บาท 
  และขออนุมัติกันเงิน จำนวน  1 โครงการ เป็นเงิน 330,000 บาท
(สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
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เหตุผล 
  เพื่อ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และใช้ในการดำเนินกิจกรรมของชุมชน   
เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และช่วยให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และเพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1  

  จึงขอเสนอญัตติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลตำบลแม่คำเพื่อพิจารณา 

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่ า ด้ วยระเบี ยบวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหมแ่ละขออนุมัติกันเงิน (โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 1                
บ้านแม่คำสบเปิน) มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น 

 

- มติเห็นชอบเปน็เอกฉันทอ์นุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพือ่ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน (โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านแม่คำสบเปนิ) (จำนวน 11 เสียง) 
 

2. ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน (เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง, เคร่ืองตัดแต่ง
พุ่มไม้) ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 

  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  และขออนุมัติกัน
เงิน โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ ขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลแม่คำ โอน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
และขออนุมัติกันเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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  1. ขอโอนลด 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน  งบดำเนินงาน หมวด

ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุยานพาหนะ  หน้า 100 ต้ังไว้ 20,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็น
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุอุปกรณ์
ประกอบและอะไหล่ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  19,160.- บาท  โอนลดครั้งนี้  
19,000.-  บาท   เงินคงเหลือท้ังส้ิน  160 .-  บาท 

2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
2.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน      
งานครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9 ,500.-บาท                   
เป็นจำนวนเงิน 19,000.-บาท (ต้ังตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 

3. ขอโอนลด 
3.1 แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  งบดำเนินงาน 

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขต
เทศบาล หน้า 120 ต้ังไว้ 30 ,000.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ปรับปรุงถังเก็บน้ำ                
ทำความสะอาดถังกรองน้ำและค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  18,177.-บาท  โอนลด
ครั้งนี้  11,000.-บาท เงินคงเหลือท้ังส้ิน 7,177 .-บาท 

4. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 11 ,000.-บาท (ต้ังตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

รวมโอนลดเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
30,000.-บาท  (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

และขออนุมัติกันเงิน  จำนวน  30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

เหตุผล 
   1. เครื่องตัดหญ้าเกิดการชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ ไม่
เพียงพอต่อการใช้งาน  ประกอบกับช่วงฤดูฝนทำให้หญ้าบริเวณสองข้างทาง สูงยาว 
รกรุงรัง กีดขวางทางจราจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้ถนน 
   2 . เครื่องตัดแต่งพุ่ ม ไม้  ไม่ ได้ ต้ั งงบประมาณ ไว้  ซึ่ งมีความ
จำเป็นต้องใช้งานในการตัดแต่งกิ่งไม้เกาะกลางถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่ า ด้ วยระเบี ยบวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์   
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเวช   ภูมิรัตน์  
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน ส.ท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับการซื้อเครื่องตัดหญ้า เพราะว่า
ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง, เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้)              
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 

- มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน (เคร่ืองตัดหญ้า 
แบบข้อแข็ง, เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้) (จำนวน 12 เสียง) 
 

3. ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน (ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์) 
ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 

                    นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  และขออนุมัติกัน
เงิน โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

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

  1. ขอโอนลด 
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพล

เรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดงบ 
ดำเนินงาน  ค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  คำช้ีแจง   หน้า 80 ต้ัง
ไว้เป็นเงิน  50,000 บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้
ใช้งานตามปกติ งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  48,800 บาท  โอนลดครั้งนี้   
8,000 บาท    เงินคงเหลือท้ังส้ิน    40,800  บาท 

2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบภายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังออกซิเจน ขนาด 1.5 คิว พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  
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นายสุเวช   ภูมิรัตน์  
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 
ที่ประชุม 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเวช   ภูมิรัตน์  
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

1  ชุดๆละ  8,000  บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมีความจำเป็นต้องใช้) 

รวมโอนลดเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 
8,000.-บาท  (แปดพันบาทถ้วน) 

และขออนุมัติกันเงิน  จำนวน  8,000.-บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

เหตุผล 
1. รถกู้ชีพกู้ภัยหมายเลขทะเบียน ผข 1526 เชียงราย หมายเลข 

ครุภัณฑ์ 001-57-0003 ท่ีใช้งานการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้บาดเจ็บจากการเกิด
อุบัติเหตุ การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบเทศบาลตำบลแม่คำ
และนอกเขตหากได้รับการร้อง และถังออกซิเจนเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยเหลือ
แก่ประชาชนท่ีเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุต่างๆ  หากไม่ได้รับออกซิเจนท่ีเพียงพอ
อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตได้ 

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่ า ด้ วยระเบี ยบวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกนเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน (ถังออกซิเจนพรอ้มอุปกรณ์)  สมาชิกฯ ท่านใด
เห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 

- มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน (ถังออกซิเจน) 
(จำนวน 12 เสียง) 
 

4. ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน (เคร่ืองบนัทึกเสียง) 
-ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 

  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  และขออนุมัติกัน
เงิน โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
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นายสุเวช   ภูมิรัตน์  
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

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

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบดำเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย  หน้า 65 ต้ังไว้ 87,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลฯลฯ ประเภทรายจ่ายเกี่ ยวกับการรับรองและพิธีการ  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  11,985.- บาท  โอนลดครั้งนี้  3,770.-  บาท   เงิน
คงเหลือท้ังส้ิน   8,215 .-  บาท 

2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
2.1  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวด

ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 
หน่วยความจำตัวเครื่อง 4 GB จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 3,770.-บาท เป็นจำนวนเงิน 
3,770.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้) 

รวมโอนลดเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เปน็จำนวนเงินทั้งสิ้น 
3,770.-บาท   (สามพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

และขออนุมัติกันเงิน  จำนวน  3,770.-บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ด
สิบบาทถ้วน) โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

เหตุผล 
  เครื่องบันทึกเสียงชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้การบันทึกเสียง
รายงานการประชุมไม่มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่อง
บันทึกเสียงท่ีมีประสิทธิภาพ และยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลไฟล์เสียงผ่านพอร์ต USB 
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการฟังย้อนหลังสำหรับการถอดรายงานการประชุม และ
ง่ายต่อการเก็บข้อมูล 

ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่ า ด้ วยระเบี ยบวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2561 
ข้อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน
ขออนุมัติกนเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน ส.ท.วาโย                      
ด่านไทยวัฒนา 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ   ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช   ภูมิรัตน์  
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ การใช้เครื่องบันทึกเสียงในการบันทึกการประชุมสภาฯ 
มีความจำเป็นและมีความสำคัญมาก กระผมเห็นด้วย และอยากจะหารือฝ่ายบริหาร 
เครื่องบันทึกเสียง ราคาสามพันกว่าบาท ราคาไม่แพง หน่วยความจำในการ
บันทึกเสียงใช้ได้กี่ ช่ัวโมง สามารถบันทึกการประชุมฯ ได้กี่ครั้ง ยกตัวอย่างเช่น 
ประชุมวันนี้เสร็จ ต้องลบครั้งนี้ก่อนแล้วค่อยบันทึกครั้งใหม่หรือไม่ เพราะบางครั้ง
กระผมอยากฟังย้อนหลัง 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน ส.ท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์       
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับท่าน ส.ท. วาโย เครื่องบันทึกเสียงท่ี
จะซื้อราคาถูกเกรงว่าจะบันทึกข้อความได้น้อย และคุณภาพไม่ดี 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ รายละเอียดเครื่องบันทึกเสียงท่ีจะซื้อเป็นเครื่อง
บันทึกดิจิตอล ไม่มี ในมาตรฐานครุภัณฑ์  ใช้วิธีไปสืบราคา เจ้าหน้าท่ี ผู้ปฏิบัติ              
มีความประสงค์แล้วว่าใช้ได้ มีความจุ 4  GB สามารถเสียบ SD การ์ดได้ รองรับการ
บันทึกเสียงได้ 96 ช่ัวโมง ใช้ถ่านขนาด AAA กระผมถามเจ้าหน้าท่ีแล้ว ยืนยันว่าจะ
เอารุ่นนี้ ถ้าใช้แล้วมันไม่มีประสิทธิภาพ ค่อยนำมาพิจารณาอีกที คราวที่แล้วก็บันทึก
จากโทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าท่ี เวลามีสายโทรเข้า การบันทึกเสียงก็จะตัดไป       
เครื่องบันทึกเสียงตัวที่จะซื้อนี้ สามารถเก็บเป็นไฟล์เพื่อฟังย้อนหลังได้ เนื่องจากราคา
ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ก็ใช้วิธีการสืบราคาจากร้าน 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถ้าต้องการเปล่ียนแปลงรายการต้องให้ ท่าน
นายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่อย่างไร กระผมว่าเครื่องบันทึกเสียงมีประโยชน์ ไม่ใช่             
แค่การประชุมสภา มีการประชุมอย่างอื่นด้วย ถ้าซื้อ 2 เครื่อง ก็จะเป็นประโยชน์            
แก่เทศบาล อยากสอบถามท่านเลขาฯ ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถ้าจะขอเปล่ียนแปลงญัตติ นายกเทศมนตรีจะต้อง
เป็นคนขอต่อสภา ถ้าสภาอนุญาตให้แก้ไขเป็น 2 เครื่อง ให้ขออนุมัติเพิ่มโดยการ             
ขอแก้ไขรายการในญัตติตรงนี้  ถ้าสภาอนุญาตจะสามารถพิจารณาได้ 
 

-ขอเชิญฝ่ายบริหาร ช้ีแจง 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ ขอขยายความคำว่าเครื่องบันทึกเสียง ในความเป็นห่วงขอ
สภาฯ เกรงว่าเครื่องบันทึกเสียงจะไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องบันทึกเสียงเป็นระบบ
ดิจิตอล ใช้ SD CARD สามารถบรรจุได้เป็นร้อยข้อความ หมายความว่าประชุม 100 
ครั้ง บันทึก 100 ครั้ง แบ่งเป็นไฟล์ สามารถเก็บใช้ได้นาน ฟังย้อนหลังได้ตลอด    
ถ้าจะซื้อ 2 เครื่อง จะใช้เงินอยู่ประมาณ 7,540 บาท กระผมคิดว่าไม่มีความจำเป็น  
1 เครื่องก็เพียงพอต่อการทำงาน แต่ด้วยความปรารถนาดีของสภาฯ เสนอให้ซื้อ 2 
เครื่อง นายกจะขอเสนอตรงนี้เลย จาก 1 เครื่องเป็น 2 เครื่อง จะผิดระเบียบหรือไม่ 
ขอท่านเลขาฯ ช้ีแจง 
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุเวช   ภูมิรัตน์  
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางวรรณศรี  คำปา 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สามารถแก้ไขข้อความในญัตติได้ ถ้าสภาอนุมัติก็
สามารถแก้ไขได้เพราะถือเป็นญัตติท่ีอนุมัติอยู่ในระเบียบวาระแล้ว ถ้าจะแก้ไขต้อง
ผ่านความเห็นชอบของสภาเพราะตอนนี้ญัตติอยู่ในกระบวนการพิจารณาของ          
สมาชิกสภาฯ  
 

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน ส.ท. วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีบอกว่าถ้าสภาฯ มีความ
เห็นชอบ สามารถแก้ไขญัตติได้ และท่านเลขาฯ บอกว่าสามารถทำได้ ท่ีกระผม                           
เสนอ 2 เครื่อง เหตุผลคือบางครั้ง เจ้าหน้าท่ีใช้บันทึกการประชุมอยู่และท่าน
นายกเทศมนตรีไปประชุมท่ีอื่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบันทึกข้อความการประชุม 
ควรจะมีอย่างน้อย 2 เครื่อง บางครั้งท่านนายกไปประชุมท่ีอื่นอาจจะมีข้อความ      
ท่ีอยากนำเสนอต่อสภาฯ มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเทศบาล กระผมอยากจะเสนอท่าน
นายกเทศมนตรีและในท่ีประชุม ซื้อเพิ่มเป็น 2 เครื่อง 
 

-มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  ขอเชิญท่านส.ท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ วันนี้สมาชิกสภาฯ อารมณ์ดีกลับกันนายกเทศมนตรี             
ขอซื้อเครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง แต่สมาชิกสภาฯ เสนอให้ซื้อ 2 เครื่อง กระผมเห็น
ด้วยกับท่านส.ท.วาโย ด่านไทยวัฒนา เผ่ือนายกเทศมนตรีจะได้นำไปใช้ในการประชุม
ท่ีอื่น  
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ หากสมาชิกสภาฯเห็นสมควรให้ซื้อเครื่องบันทึกเสียง 2 
เครื่องจะต้องมีการขออนุมัติจ่ายเงินในรอบประชุมใหม่หรือไม่เพราะครั้งนี้ได้ขอญัตติ
โอนงบประมาณมาในวงเงินจำกัด ถ้าจะซื้อเพิ่มจะต้องเสนอญัตติใหม่หรือในการ
ประชุมครั้งนี้ขอซื้อมา 1 เครื่องก่อน อีกเครื่องซื้ออีกรอบการประชุม 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ในการโอนลดงบประมาณครั้งนี้มีเงินเหลืออยู่           
ก็สามารถท่ีจะขอเปล่ียนแปลงญัตติโอนเพิ่มอีก 3,770 บาทได้ โดยให้ทางฝ่าย
การเงินยืนยันว่ายอดเงินเพียงพอ และท่านนายกเทศมนตรีมีความประสงค์จะซื้อเพิ่ม 
และต้องผ่านความเห็นชอบของสภา 
 

-ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลัง ช้ีแจง 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตอนนี้ยอดเงินคงเหลือ 8,215.-บาท ถ้าจะโอน
งบประมาณเพื่อซื้อเครื่องบันทึกเสียงเพิ่มอีก 1 เครื่องก็สามารถทำได้ 
 

-ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
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นายสุเวช   ภูมิรัตน์  
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามท่ีได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกสภาฯ กระผม
ขอแก้ไขญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน (เครื่องบันทึกเสียง) จากเดิม 
                   1. ขอโอนลด 

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบดำเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย  หน้า 65 ต้ังไว้ 87,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลฯลฯ ประเภทรายจ่ายเกี่ ยวกับการรับรองและพิธีการ  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  11,985.- บาท  โอนลดครั้งนี้   3,770.-  บาท        
เงินคงเหลือท้ังส้ิน  8,215 .-  บาท 

2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
2.1  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวด

ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 
หน่วยความจำตัวเครื่อง 4 GB จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 3,770.-บาท เป็นจำนวนเงิน 
3,770.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้) 

รวมโอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน 
3,770.-บาท   (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

และขออนุมัติกันเงิน  จำนวน  3,770.-บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ด
สิบบาทถ้วน) โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน 
แก้ไขเป็น          1. ขอโอนลด 

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบดำเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย  หน้า 65 ต้ังไว้ 87,000.- บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
ในการต้อนรับบุคคลฯลฯ ประเภทรายจ่ายเกี่ ยวกับการรับรองและพิธีการ  
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  11,985.- บาท  โอนลดครั้งนี้  7,540.-  บาท   เงิน
คงเหลือท้ังส้ิน   4,445 .-  บาท 

2. ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
2.1  แผนงานบริหารท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน  หมวด

ครุภัณฑ์   ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 
หน่วยความจำตัวเครื่อง 4 GB จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 3,770.-บาท เป็นจำนวนเงิน 
7,540.-บาท (จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และมีความจำเป็นต้องใช้) 

รวมโอนลดเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ เปน็จำนวนเงินทั้งสิ้น 
7,540.-บาท   (เจ็ดพันห้าร้อยสี่สบิบาทถ้วน) 

และขออนุมัติกันเงิน  จำนวน  7,540.-บาท (เจ็ดพันห้าร้อยส่ีสิบ
บาทถ้วน) โดยไม่ก่อหนี้ผูกพัน 

 

-ขอมติท่ีประชุมแก้ไขญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน จากเครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง แก้ไขเป็น 
เครื่องบันทึกเสียง 2 เครื่อง 
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ที่ประชุม 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีมติเอกฉันทใ์ห้แก้ไขญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อต้ัง
จ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน จากเคร่ืองบันทึกเสียง 1 เคร่ือง แก้ไข
เป็น เคร่ืองบนัทึกเสียง 2 เคร่ือง (จำนวน 12 เสียง) 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบ
ญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่และขออนุมั ติกันเงิน (เครื่องบันทึกเสียง)  สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ 
กรุณายกมือขึ้น 
 

- มติเห็นชอบเปน็เอกฉันทอ์นุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพือ่ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน (เคร่ืองบันทึกเสียง) 
(จำนวน 12 เสียง) 
 

5. ญัตติโอนงบประมาณจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และขออนุมัติกันเงิน                                       
(เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) 
-ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ 
 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และขออนุมัติกันเงิน   โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 โอนลด 
 1.แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา เงินเดือน (ฝ่าย
ประจำ) เงินประจำตำแหน่ง  ต้ังไว้  60,000 บาท  ปัจจุบันคงเหลือ  20,000 
บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  20,000 บาท   
 2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม   ต้ังไว้  
50,000 บาท  ปัจจุบันคงเหลือ  48,800  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  40,000 บาท 
 3.แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบดำเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ  วัสดุสำนักงาน  ต้ังไว้  20,000  บาท  ปัจจุบันคงเหลือ  3,740  
บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  2,000 บาท 
  รวมโอนลด  62,000 บาท  (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 โอนเพิ่มเพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  
  1.เครื่องมั ลติมี เดียโปรเจคเตอร์   ระ ดับ XGA  ขนาด 4,000  ANSI  
Lumens  จำนวน  1 เครื่อง  ๆ ละ  40,000  บาท  ขอโอน  40,000  บาท  โดย
มีรายละเอียดคุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์ดังนี้ 
  1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว  สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉาย
ภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 
  2) ใช้ LCD  Panel หรือระบบ  DLP 
  3) ระดับ  XGA  เป็นระดับความละเอียดของภาพท่ี True 
  4) ขนาดท่ีกำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  หมายเหตุ :มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ มี ช่ือเรียกในช่ืออื่น ๆ เช่น   
วิดีโอโปรเจคเตอร์  ดาต้าโปรเจคเตอร์   เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์  
และวิดีโอแอลซีดีโปรเจคเตอร์ หรือดีแอลพีโปรเจคเตอร์   เป็นต้น  การระบุช่ือ 
ครุภัณฑ์ให้ใช้คำว่า "มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ...ขนาด...ANSI  Lumens 
และการเขียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 3) ให้ระบุแต่เพียงระดับเดียวให้
ตรงกับช่ือครุภัณฑ์ 
 2. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า   ขนาดเส้นทแยงมุม  200  นิ้ว  จำนวน  
1  จอ ๆ ละ 22,000  บาท  ขอโอน  22,000  บาท  โดยมีรายละเอียด
คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์  ดังนี้ 
  -ขนาดเส้นทแยงมุม  ขนาด  200 นิ้ว หรือ  144 X 144 นิ้ว 
หรือ 120 X 160 นิ้ว  หรือ  122 X 162 นิ้ว  หรือ  12 X 12 ฟุต 
  -จอม้วนเก็บในกล่องได้  บังคับจอขึ้น ลง  หยุดด้วยสวิตช์ หรือรีโมท
คอนโทรล  ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์  50 เฮิรตซ์ 
 ท้ังสองรายการปรากฏตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  และขออนุมัติกันเงินค่า
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ท้ัง  2 รายการ  โดยมิได้ก่อหนี้ผูกพัน   เป็นเงินท้ังส้ิน  
62,000  บาท 

เหตุผล 
  โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฏร์นุกูล) ไม่มี                            
เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูลออกไปยังจอเพื่อให้นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
มองเห็นอย่างชัดเจนได้  จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และ
จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  นำเสนอข้อมูลให้เห็นชัดเจนท่ัวท้ังบริเวณ  ดังนั้น                  
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว   จึงขออนุมัติโอนงบประมาณดังกล่าวตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
2541  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543  ข้อ  27  การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 
  ประกอบกับปัจจุบันเป็นห้วงระยะเวลาใกล้ส้ินปีงบประมาณ  ทำให้
ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ทันภายในปีงบประมาณ  จึงขออนุมัติกันเงินค่า
ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่ ท้ัง 2 รายการดังกล่าวโดยยังมิ ได้ก่อหนี้ ผูกพัน                   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 4 พ.ศ.2561  ข้อ 59  ในกรณีท่ีมีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก   
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน
ระยะเวลาหนึ่งปี 
   กรณี เมื่ อ ส้ิน สุดระยะ เวลาการกั น เงิน ตามวรรคหนึ่ งแ ล้ ว                    
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ ผูกพัน   ให้ขออนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายการดังกล่าวท่ีทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง  ให้ขออนุมัติเปล่ียนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก



16 
 

 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพิทักษ์  กาบแก้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 

จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  และโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 
  กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้
ตามข้อผูกพัน 
  เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว  หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงนิเหลือกจ่าย
จากเงินดังกล่าว  ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน ส.ท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
 

-ขอบคุณท่านประธานฯ กระผมอยากถามว่าเครื่องมัลติมีเดียนี้ติดต้ังถาวรหรือ
สามารถเคล่ือนย้ายได้ การโอนงบประมาณท้ัง 5 ญัตติกระผมเห็นด้วยเพราะเป็น
ประโยชน์อย่างสูงสุด ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าถ้าโอนในครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปคงจะไม่ทัน 
แล้วที่โอนเรียบร้อยแล้ว งบประมาณตกไปเป็นเงินสะสมเท่าไหร่ 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน ส.ท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานฯ กระผมอยากสอบถามฝ่ายบริหาร จากท่ีดูเอกสารในหน้าท่ี 8 
ท่ีมีเครื่องหมายกำกับไว้ ข้อ 5.1.5 ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว เทียบกับหน้าท่ี 57 
ข้อ 5.1.5 ขนาด 200 นิ้ว หรือ 144 x 144 นิ้ว หรือ 120 x 160 นิ้ว หรือ               
122 x 162 นิ้ว หรือ 12 x 12 ฟุต อยากสอบถามว่าเครื่องมัลติมีเดียท่ีจะซื้อขนาด
ไหน เพราะไม่ได้ระบุไว้ชัดเจน อยากให้ฝ่ายบริหารช้ีแจง 
 

-ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามท่ีสมาชิกถามว่าจะติดต้ังเครื่องมัลติมี เดีย
โปรเจคเตอร์ตรงไหน สามารถเคล่ือนท่ีได้หรือไม่นั้น จะนำไปติดต้ังท่ีห้องประชุมใต้
ถุนอาคารเรียน ติดต้ังแบบถาวร ตรงด้านทิศตะวันออก  และมีขนาดเส้นทแยงมุม 
200 นิ้ว ความสว่างขนาด 4,000 ANSI Lumens ส่วนรายละเอียดอื่นๆขออนุญาต
ประธานสภาฯ ให้ นายพิทักษ์ กาบแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ
เป็นผู้ช้ีแจง 
 

-ขอเชิญ นายพิทักษ์ กาบแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ ช้ีแจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงไปแล้วนั้น ท่าน
สมาชิกสภาฯ ถามว่ามีจอขนาดเท่าไหร่ ขนาดของโปรเจคเตอร์ท่ีจะซื้อคือ 200 นิ้ว  
ความสว่าง 4,000 ซึ่งท่ีจะติดต้ังมีแสงสว่างเพียงพอเพราะเป็นบริเวณใต้ถุน อาคาร 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับคือตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งไว้แล้วนั้น เช่นการประชุม
นักเรียน, การประชุมผู้ปกครอง และมีการประชุมอื่น ๆ หลายครั้ง  วันประชุมท่ีผ่าน
มาก็มีเด็กเดินมาสะดุดสายไฟทำให้เครื่องตกลงมาพังเสียหาย 
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นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

ท่ีประชุม 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 7 
นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงศ์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบ
ญัตติโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และขออนุมัติกันเงิน                             
(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) 
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 

- มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่และขออนุมัติกันเงิน (เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ และจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 12 เสียง 
 

เร่ืองอื่นๆ 
- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญ สท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากจะสอบถามท่านนายกเทศมนตรี  ว่า
งบประมาณเข้าตามท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติหรือไม่มีขาดตกบกพร่องอะไรหรือไม่ ส่วนท่ี
ยังไม่ได้ทำเทศบัญญัติเพิ่มเติมและมีงบประมาณท่ีเข้ามาเกินตกเป็นงบประมาณสะสม
เท่าไหร่ 
 

-ขอเชิญฝ่ายบริหาร ช้ีแจง 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ คำว่าขอจ่ายเงินสะสมตามท่ีสมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม
มาคำว่าจ่ายขาดหายไปไหน ตอนนี้ไม่ได้ใช้คำว่าจ่ายขาดแล้ว 
                    รายรับจริง – รายจ่ายจริง ณ วันท่ี 25 กันยายน 2562 
รับจริง               56,194,816.75 
จ่ายจริง            50,752,223.05 
คงเหลือเงินท่ีต้องจ่ายถึงส้ินเดือนกันยายน 2562         5,442,593.70 
รายจ่ายท่ีกันเงินไว้จ่ายในเดือนกันยายน  2562   
ค่าเช่าบา้น, ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ              75,000.00 
ค่าอาหารเสริมนม                        170,000.00 
ค่าจ้างเหมาบุคคลสำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา      170,950.00 
ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง           1,816,000.00 
ครุภัณฑ์                         101,770.00 
รวมรายจ่ายท้ังส้ิน           2,333,720.00 
มีเงินเหลือจ่ายส้ินเดือนกันยายน 2562         3,108,873.70
  

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญ สท.ศรีวงศ์  ใจปินตา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้า ท่ีผ่านมาเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานมี
จำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการทำงาน เวลาไฟฟ้าดับต้องรอเจ้าหน้าท่ีเป็นเวลานาน
กว่าจะเข้าไปซ่อมแซมแก้ไขให้บางครั้งตรงท่ีไฟฟ้าดับมีความสำคัญ  คนท่ีสัญจรไปมา
มองไม่เห็นทางเพราะทางมืดแต่ตอนนี้เรามีเจ้าหน้าท่ีมาเพิ่มแล้วอยากจะให้ไป
ดำเนินการซ่อมแซม 
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นางสุมะณา  ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายประสาน  ชาวคำเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวทองเลี้ยม คำเวียงสา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภมิูรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ของบประมาณเพิ่มสำหรับการปูกระเบ้ืองศาลา
อเนกประสงค์หมวด 3 หมู่ท่ี 14  
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ โครงการจ่ายขาดเงินสะสมตามท่ีจะเสริมไหล่ทาง 
ทางด้านกองช่างบอกจะต้องให้ได้ขนาด 15 เซนติเมตร แต่สมาชิกสภาฯ อยากจะได้
แค่ 10 เซนติเมตร จะได้ขยายระยะทางให้ยาวขึ้น ทำให้ได้พื้นท่ีเพิ่มขึ้นอีก 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อยากฝากเรื่องการวางท่อระบายน้ำ การยาแนวบางท่ี
ไม่ค่อยด ีตัวอย่างเช่น ซอยบ้านผู้ช่วยตุ๋ยถึงบ้านครูมลฤดี ชำรุดหลายท่ี ถึงแม้ว่าท่อจะ
มีคุณภาพแต่ถ้ายาแนวไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์ จะทำให้ทรายไหลลงไป กระผมพบเห็น
หลายจุด อยากจะให้กองช่างเวลาจะทำถนนวางท่อให้วิเคราะห์วางแผนเรื่องทำราง
ดินปิดข้างท่อ ว่าแบบไหนจะดีกว่ากันเพราะน้ำในหมู่บ้านไม่ค่อยจะไหล ขอให้
พิจารณาเรื่องนี้ด้วย 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามท่ีท่านนายกฯเทศมนตรีได้พูดเรื่องเงินสะสม 
ประชาชนบอกว่าทำไมไม่วางท่อระบายน้ำถนนเส้นกลางบ้าน ทางไปกลางทุ่ง                 
ทางบ้านห่าง ประชาชนจะได้ประโยชน์มากท่ีสุดเพราะรถเกี่ยวข้าวก็ใช้เส้นทางนั้น 
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตามท่ีคุยกันแล้วนั้นจะเทถนนให้ถึงสุดปลายทาง ไปทำต่อท่ีส่ีแยก
บ้านนางสุภา  อินชู  ถึงหน้าบ้านนางดารุณี   นุ่ นยวง ข้อท่ี 2 บ้านนายอุดทา                    
ญาณะกูล  ผู้ใหญ่บ้านเลยบอกว่าก็ให้เทตรงถนนสายหลักก่อน เปล่ียนโครงการอันดับ
ท่ี 3 เป็นโครงการอันดับท่ี 2 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามท่ีเราประชุมนอกรอบมาแล้ว ถ้าผ่านความ
เห็นชอบของสภาฯ มาแล้ว ก็จะได้ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลสายน้ำคำ 
อยากจะทราบว่าเราจะต้องเสนอเรื่องให้เทศบาลตำบลสายน้ำคำเมื่อไหร่แล้วจะทัน
กำหนดการหรือไม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ 
จากการนำเสนอคราวก่อนได้ให้กองช่างไปทำประมาณราคาโดยสังเขปอยากจะให้ 
        1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนช้ันเดียว (อาคารด้านทิศเหนือ) 
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (ตามแบบเทศบาลกำหนด) จำนวนเงิน 276,000 บาท 
        2. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ 
พื้นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาลกำหนด) จำนวนเงิน 
475,000 บาท 
        3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 1 ซอย 5 ช่วงบ้านนายมูลวาด ถึง 
ซอยเจ้าพ่อคำแดง ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง  63  เมตร       
บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า  6 บ่อ  จำนวนเงิน 139,000 บาท 
        4. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ ท่ี 1 ซอย 7 (ด้านทิศตะวันออก) 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง  119  เมตร บ่อพัก คสล.ไม่น้อย
กว่า 11  บ่อ จำนวนเงิน 258,000  บาท 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        5. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ ท่ี 1 ซอย 8 (ด้านทิศตะวันออก) 
ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง  120  เมตร บ่อพัก คสล.ไม่น้อย
กว่า 11  บ่อ จำนวนเงิน 260,000 บาท 
        6. โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ท่ี 1 (หมวด 2) ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 
5.00 เมตร สูง 2.80 เมตร 168,000 บาท 
        7. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ ท่ี  2 ซอย 9 ช่วงบ้านนายเสรี                
โพธิ์ทองพร ถึง ศาลาอเนกประสงค์ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง  
74  เมตร บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 7  บ่อ พร้อมขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 
เมตร พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร จำนวนเงิน 498,000  บาท 
        8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู  หมู่ ท่ี 8 ซอย 10 กว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.30 เมตร ยาวรวม 48 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาวรวม 170 เมตร  บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 16                  
บ่อ จำนวนเงิน 494,000 บาท 
        9. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 10 ซอย 7 (ด้านทิศใต้) ขนาดท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง  105  เมตร บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 10  
บ่อ จำนวนเงิน 234,000 บาท 
        10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 12  เลียบแม่น้ำคำ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิด มีไหล่ทางดินลูกรังกว้างเฉล่ียข้างละ 
0.30 เมตร พื้นท่ี คสล. ทางเช่ือม 76 ตารางเมตร หรือพื้นท่ีถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 
496 ตารางเมตร จำนวนเงิน 267,000  บาท 
        11. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 12 ช่วงหน้าบ้านนางสุภา อินชู 
ถึง หน้าบ้านนางดารุณี  นุ่นยวง ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ระยะทาง  
158  เมตร บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 15  บ่อ จำนวนเงิน 347,000  บาท 
        12. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ ท่ี 12 ช่วงหน้าบ้านนายสูรย์               
ดวงแก้ว ถึงหน้าบ้านนายอุดทา ญาณะกูล ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ระยะทาง  101  เมตร บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 10  บ่อ จำนวนเงิน 225,000 
บาท 
        13. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 12 ช่วงหน้าบ้านนายศักรินทร์ 
ใจปินตา ถึง หน้าบ้านนายจันทร์ ใจปินตา ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร 
ระยะทาง  113 เมตร บ่อพัก คสล.ไม่น้อยกว่า 11  บ่อ จำนวนเงิน 251,000 
บาท 
        14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 14 เลียบลำเหมืองม่วงฮีต  ขนาดกว้าง 
3.50  เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่ มีไหล่ทาง หรือพื้นท่ีถนน 
คสล. ไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร    (ระยะเต็ม 486 เมตร งบประมาณ 
914,000) จำนวนเงิน 490,000 บาท 
ยอดรวมทั้งหมด 4,382,000 บาท 
ตามเอกสารท่ีแจกไปแล้วจะให้สมาชิกสภาตรวจสอบแต่ละข้อหรือซักถามรายละเอียด 
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นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายสุเวช ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพิทักษ์  กาบแก้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายพิทักษ์  กาบแก้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญ สท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมอยากสอบถามเงินจ่ายขาดเงินสะสม ท่ีใช้ใน
โครงการตามท่ีกล่าวข้างต้นมานี้ ถนนซอย 7 ฝ่ังทิศตะวันออก ถนนจะมีความลาด
เอียง ถ้าเกิดจะทำบ่อพักก็จะไม่สามารถทำได้เพราะถนนเอียง อยากให้กองช่างและ
สมาชิกสภาฯ ไปช่วยกันดูก่อน กลัวจะเอียงไปตามผิวจราจร และหมู่ท่ี 10 ได้โอน
งบประมาณไปแล้ว 100 เมตร 200,000 บาท แล้วส่วนท่ีเหลือก็ยังขาดอยู่  
อยากจะให้ท่านนายกเทศมนตรีดูถนนเส้นนี้เพราะเป็นถนนส่วนรวมประชาชนได้                 
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถนนเส้นหลังก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นเส้นทางท่ีดีก็จะมี                  
คนใช้สัญจรไปมา  
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ในโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 
2563 อยากจะให้สมาชิกสภาสอบถามรายละเอียดของโครงการท้ังหมด ตามลำดับ  
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนช้ันเดียว (อาคารด้านทิศเหนือ )โรงเรียนเทศบาล
ตำบลแม่คำ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ผู้อำนวยการโรง เรียนเป็นผู้ช้ีแจง
รายละเอียดโครงการ 
 

-ขอเชิญนายพิทักษ์  กาบแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ                        
ช้ีแจงรายละเอียดโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนช้ันเดียว 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนช้ันเดียว                       
ซึ่งเมื่อก่อนเป็นอาคารหลังเก่า ห้องครูมลฤดี ด้านหลังจะมีการทุบฝาผนังออก 
กลายเป็นสองห้องต่อกันทางทิศตะวันออก เคยนำเรียนในท่ีประชุมครั้งก่อนแล้วว่าจะ
มีการปรับปรุงเพื่อเป็นห้องจัดการเรียนการสอนของเด็กเล็กช้ันอนุบาล ปัจจุบันนี้ใช้
รวมกันหมด 120 คน จะทำเป็นห้องศูนย์ส่ือ มีส่ือการสอนหลายอย่าง จะได้มาใช้
ประโยชน์ร่วมกัน จากการท่ีกองช่างเข้าไปตรวจสอบก็จะมีการปรับปรุงภายใน ทาสี 
ปูกระเบ้ือง ปรับปรุงประตูหน้าต่าง 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อยากทราบว่า ห้องปัจจุบันยังใช้งานอยู่หรือว่ายังไง 
แล้วสภาพห้องเป็นอย่างไร 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สภาพห้องก่อนหน้านี้ใช้เป็นห้องเก็บของของนักการ
ภารโรง เก็บอุปกรณ์ช่าง ตอนนี้ได้ทำให้เป็นห้องโล่งเพื่อจะรองรับการปรับปรุง
ซ่อมแซม 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สภาพห้องท่ีจะปรับปรุง ถ้ามีรูปภาพประกอบจะทำ
ให้มองเห็นภาพชัดเจน กระผมขอสอบถามไปโครงการท่ีสองของโรงเรียนโครงการ
ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ พื้นท่ี  ค.ศ.ล.                
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร อยากจะทราบว่าจะสร้างตรงไหนแล้วนำไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เช่นเป็นท่ีจอดรถหรือเป็นลานกีฬา นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
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นายพิทักษ์  กาบแก้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพรชัย  ศิริยานนท ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายพรชัย  ศิริยานนท ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

นายพรชัย  ศิริยานนท ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์จะสร้าง
ตรงประตูเข้าโรงเรียน ซึ่งตอนเช้าจะมีผู้ปกครองมาส่งนักเรียนมีทางเข้าประตูเดียว 
จะสร้างโดยการทุบกำแพงเพื่อทำเป็นทางออกอีกช่องหนึ่ง ก็จะมีถนนคู่แฝดข้าง
สนามเปตอง ทางด้านทิศตะวันตกจะมีท่ีกลับรถตรงเกาะกลางและมีการเทคอนกรีต
บริเวณลานใต้ต้นไทร เพราะช่วงฤดูฝนน้ำจะขังบริเวณนั้น ถ้าเทลานคอนกรีตเด็ก
นักเรียนจะได้มีความสะดวก 
 

-อยากสอบถามกองช่างว่าปูกระเบื้อง ปูเต็มพื้นท่ีหรืออย่างไร อยากให้ยกสูงจากพื้น
ขึ้นมา ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างช้ีแจง 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ได้ออกแบบสูงขึ้นกว่าอาคารศูนย์เด็กประมาณ 20 
เซนติเมตร และปูกระเบ้ืองเต็มพื้นท่ี 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอสอบถามงานท่ีจะซ่อมแซมท้ังหมดมีอะไรบ้าง             
ขอหัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ ช้ีแจง 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ มีปูกระเบื้อง เปล่ียนประตู หน้าต่าง ทาสี ระบบไฟฟ้า
ภายใน 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์โรงเรียน
เทศบาลตำบลแม่คำพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1 ,000 ตารางเมตร ทำไมใช้งบประมาณ
มากกว่าโครงการของหมู่บ้านขอหัวหน้าฝ่ายกองช่างช้ีแจง 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ พื้นท่ีวัดจากขอบถนนจนถึงขอบทางเท้าตรงใต้ต้นไทร
จะมีประมาณ 1,200 ตารางเมตร จากท่ีได้สอบถามทางผู้อำนวยการโรงเรียน                  
มีความประสงค์อยากจะให้มีพื้นท่ี ใช้สอยเพิ่ม คือพื้นท่ีกลับรถ และพื้นท่ีสำหรับ             
จอดรถรวมด้วย  
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถ้าจะเทคอนกรีตเต็มพื้นท่ีอยากจะให้สมาชิกสภาฯ 
ทุกคนลงไปสำรวจพื้นท่ีดูว่ามคีวามจำเป็นท่ีต้องเทท้ังหมดหรือไม่ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ การจะทำท่ีกลับรถ รถเข้าออกสวนกันในโรงเรียน    
มีแค่บางช่วงท่ีชุลมุน แต่กับการเทลานคอนกรีตกระผมเห็นด้วย เพราะใต้ต้นไทร                
เวลาฝนตกทำให้น้ำขัง เราควรจะห้ามรถยนต์หรือรถตู้รับส่งนักเรียน ในช่วงท่ีรับส่ง
นักเรียนให้ส่งแค่ด้านนอก รถท่ีจะส่งในโรงเรียนให้เข้าได้แค่รถจักรยานยนต์เท่านั้น
ยังไงอยากจะให้ไปตรวจสอบกันอีกครั้ง 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นว่า การทำถนนให้รถนักเรียนขับเข้าออก
เพื่อรับส่งนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียน เกรงว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  ไม่อยากจะให้
ทำแต่ควรจะทำจุดรับส่งบริเวณข้างนอกโรงเรียน เพราะถ้าทำจุดรับส่งข้างในโรงเรียน
มีความเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนกระผมเห็นด้วย 
ได้ยินมาว่าจะเอาต้นไม้ออก กระผมก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านแม่เปิน เมื่อก่อนจะมี
ความร่มรื่นแต่ตอนนี้มี ส่ิงก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มมากขึ้น  ทำให้ ต้นไม้หายไป                       
ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เก็บต้นไม้ไว้ สมัยก่อนสนามฟุตบอลกว้างสามารถเล่นฟุตบอล 
11 คนได้ แต่ตอนนี้พื้ น ท่ีแคบลงเพราะมีสนามฟุตซอลเพิ่ ม ทำให้พื้น ท่ีของ                
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพิทักษ์  กาบแก้ว 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนหายไป อยากจะให้อนุรักษ์ธรรมชาติไว้พร้อมกับการก่อสร้างวัตถุ ต้นไม้ช่วย
ลดภาวะโลกร้อน (global warming) กระผมขอเสริมเกี่ยวกับโรงเรียน เรามุ่งเน้น
เกี่ยวกับโครงสร้างอาคารเรียน แต่อยากให้เน้นด้านคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพ
ด้านการสอนของครู เพราะไม่มีคุณภาพ งานก็ไม่มีคุณภาพ ถ้าคนมีคุณภาพ งานก็จะ
มีคุณภาพ สังคมก็จะมีคุณภาพ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯขอสอบถามท่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนว่ามี ตัวช้ีวัด  เช่นเด็กนักเรียนในสังกัดสอบเข้าโรงเรียน                          
ท่ีมีช่ือเสียงกี่คน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างไร บางทีโรงเรียนอาจจะได้รับ
รางวัลมาแต่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ 
 

-ขอเชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนช้ีแจงรายละเอียด 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพ
การศึกษา กระผมคิดว่าโรงเรียนใกล้เคียงโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ ก็ไม่ด้อยกว่า
ตัวชี้วัดท่ีเห็นได้ คือผู้ปกครองไว้วางใจนำบุตรหลานมาเข้าเรียน  ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง 
ทางโรงเรียนยั งไม่ เคยนำเรื่องมาเสนอต่อสภาฯ แต่ถ้าเป็น ผู้ปกครองหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเรามีการประชุมปีละสองครั้ง จะมีการแจ้งตลอดว่าไป
สอบท่ีไหนได้บ้าง และในการจัดการทุกปีท่ี ผ่านมา เด็กได้ไปเรียนต่อเรียนท้ัง              
โรงเรียนอบจ. โรงเรียนเทศบาล 6 ฯลฯ เด็กของเราก็ไปเรียนต่อท่ีนั่น  บางเรื่องก็
ยอมรับว่าปัจจัยของเด็กมีพื้นฐานท่ีต่างกัน แต่ละคนมาจากครอบครัวท่ีมีความ
แตกต่าง ตัว input ตรงนี้ก็จะไม่เท่ากัน เมื่อเกิดความแตกต่าง การรับรู้ของเด็กก็จะ
ไม่เท่ากัน ในทุกโรงเรียนจะใช้หนังสือมาตรฐานเดียวกัน และโรงเรียนของเรามีการ
สอนเสริมความรู้ เชิญวิทยากรจากข้างนอกมาให้ความรู้ ทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้เด็ก
นักเรียน ในสังกัดของเรา มีคุณภาพ และเราก็ไม่ได้ละเลยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ               
ในโรงเรียนส่วนท่ีบอกว่าจะเอาต้นไม้ออกก็จะเป็นแค่บางพื้นท่ี ท่ีจะทำในส่วนของ
เกาะกลางเท่านั้น กระผมขอยืนยันอีกครั้งว่าโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำเป็น
โรงเรียนท่ีดีอีกโรงเรียนหนึ่งในบริเวณระแหวกใกล้เคียง   
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมอยากจะเสนอแนวทางการแก้ไข ในโครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ข้อท่ี 3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 1 ซอย 5 
ช่วงบ้านนายมูลวาด – ซอยเจ้าพ่อคำแดง สภาพพื้นท่ีต้ังแต่หลังวัด เป็นพื้นท่ีลาด
เอียง ถ้าจะวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร น้ำจะระบายลง
ไปทางบ้านลุงริ้ว ไหลลงไปถึงบ้านลุงอิน และน้ำท้ังหมดจะไหลรวมไปท่ีหลังบ้านท่ี
กระผมเสนอประตูระบายน้ำไปเมื่อครั้งก่อน ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ ก่อสร้างราง
ระบายน้ำตัวยู เพราะบริเวณหน้าบ้านลุงต๋า มีการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ถ้าไปสังเกตดูจะเห็นรูท่อเหลือประมาณครึ่งนิ้วและมีตะกอนดิน ตะกอน
ทรายท่ีไหลมาจากหลังวัดทับถม ถึงแม้จะไม่ได้มีน้ำไหลตลอดท้ังปี แต่ถ้าทำราง
ระบายน้ำตัวยูเวลามีตะกอนก็สามารถใช้รถแบคโฮตักตะกอนออกได้ง่าย เป็นการ
ลงทุนครั้งเดียวและคุ้มค่า สามารถใช้ได้ระยะยาวถึงแม้รางระบายน้ำรูปตัวยูจะมีราคา
แพงกว่า แต่ถ้าวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ไม่เกิน 3 ปี ต้องได้เปล่ียนใหม่
แน่นอน ฝากใหฝ่้ายบริหารพิจารณา 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายบุญธรรม  คำพงษ์ 
ประธานประชาคม หมู่ที่ 8 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

นายพรชัย ศิริยานนท ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมมีความกังวลบริเวณกลางซอย 7 ถนนมีความ
ลาดเอียง กลัวจะมีปัญหาเหมือนซอย 5 บ่อพักสูงกว่าถนน จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรถ้าบ่อ
พักสูงกว่าถนน 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ข้อท่ี 3 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 1 
ซอย 5 ช่วงบ้านนายมูลวาด ถึงซอยเจ้าพ่อคำแดง เปล่ียนเป็น ก่อสร้างรางระบายน้ำ
รูปตัวยู ส่วนโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 1 ซอย 7 ด้านทิศตะวันออก 
กระผมคิดว่ายังใช้ท่อระบายน้ำได้เพราะมีความลาดเอียงตะกอนน่าจะไม่ตกค้าง และ
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำหมู่ท่ี 1 ซอย  8 (ด้านทิศตะวันออก) ขอยกเลิก 
ต่อไปเป็นโครงการก่อสร้างห้องน้ำหมู่ท่ี 1 (หมวด 2) รวมทั้งหมดจะเป็นเงินประมาณ 
600,000 บาท 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามท่ีพูดคุยกันตอนนั้นเรื่องป่าช้าเป็นส่วนท่ีใช้
ประโยชน์ร่วมกันหลายหมู่บ้าน อยากใหค้ำนึงถึงส่วนรวม  
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องป่าช้ากระผมได้ประสานทางท่านนายกเทศมนตรี
แล้วว่า จะดำเนินการอย่างไร เพราะบางครั้งการเผาศพจะมีแขกต่างบ้านมาร่วมพิธี 
แต่ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ ชาวบ้านก็พูดคุยว่าถ้าทำท่ีจอดรถเพิ่มก็จะดี   
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ หมู่ท่ี 2 ถนนจากหลังตลาดไปศาลาอเนกประสงค์ 
กระผมอยากจะให้เพิ่มการขยายผิวจราจรจากศาลาอเนกประสงค์เล้ียวไปทางถนน
ใหญ่ต่อไปอีกเพราะตรงนั้นยังไม่ได้วางท่อและขยายผิวจราจรทางไปทางห้องเย็นเก่า 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อยากจะให้ขยายพื้นท่ีต่อไปในวงเงินไม่
เกิน 600,000  บาท ใช่หรือไม่ 
 

-มีสมาชิกสภาฯท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ นายบุญธรรม  คำพงษ์  
ประธานประชาคม หมู่ท่ี 8 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ในบริเวณพื้นท่ี หมูท่ี่ 8 มีปัญหาอยู่ 2 จุด มีบริเวณวาง
ท่อทางเข้าป่าช้า ใช้ท่อประมาณ 10 ท่อ จุดท่ี 2 ข้างบ้านโกหยี และช่วงศาลา
พ่อบ้านมีการพูดคุยหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และอีกท่ีหนึ่งใช้ท่อประมาณ 
20 ท่อ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านประชาคมกล่าวมาข้างต้นสามารถใช้
งบประมาณในปีนี้ได้หรือไม่ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ให้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ไม่เกินวันท่ี 3 
ตุลาคมให้ไปวางท่อท่ีป่าช้า ตามท่ีประชาคม หมู่ท่ี 8 ต้องการให้แล้วเสร็จ โครงการท่ี 
8 ให้เพิ่มจำนวนงาน ภายในงบประมาณ 600,000 บาท 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูหมู่ ท่ี  8 
ผู้ใหญ่บ้านต้องการจะวางท่อและ ขยายผิวจราจรต้ังแต่ถนนจนถึงหน้าวัด การวางท่อ
ช่วงบริเวณจากลำเหมืองจนถึงหน้าวัดจะต้องวางท่อสองด้านและถ้าต้องขยายผิว
จราจร งบประมาณจะอยู่ประมาณ 700,000 กว่าบาท ซึ่งถ้าจะทำครบทุกขั้นตอน
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นายพรชัย ศิริยานนท ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายพรชัย ศิริยานนท ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงค์ศักด์ิ  ติวงค์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 

นายพรชัย ศิริยานนท ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

จะเกินงบประมาณท่ีต้ังไว้จึงได้ปรึกษาทางผู้ใหญ่บ้านว่าจะขอทำให้อยู่ในงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ก่อน 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ตามท่ี ท่านส.ท.ประสาน ชาวคำเขต พูดเรื่องขยายผิว
จราจร สมาชิกฯต้องการความหนาขนาด 0.10 เมตร แต่ในเอกสารระบุไว้ ความหนา 
0.15 เมตร ถ้าทำความหนา 0.10 เมตร พื้นท่ีจะได้ขยายเพิ่มขึ้น อยากปรึกษาทาง
กองช่างกับฝ่ายบริหาร ในส่วนท่ียังค้างอยู่  ประมาณ 100 เมตร ตรงซอยอุสา 
อยากจะให้ทำต่อเนื่องไปจนเสร็จในการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ และเรื่องการวางท่อ
ระบายน้ำ ซอย 7 ให้คงไว้ก่อน 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ตามท่ี ส.ท.สุวรรณ ภูมิรัตน์พูดถึงโครงการท่ี 7 โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ ท่ี 2 ขยายผิวจราจร คสล.หนา 0.15 เมตร ตามท่ี
สมาชิกต้องการให้หนา 0.10 เมตร อยากสอบถามกองช่างว่าจะต้องความหนา 
0.15 เมตร เท่านั่นหรือไม่ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ กระผมคิดว่าการขยายผิวจราจร รถไม่ได้วิ่งในส่วนท่ีขยาย
ออกไป สร้างไว้เพื่อ หลบ หลีกเล่ียง จอด ส่วนตัวกระผมคิดว่าใช้รองรับน้ำหนักไม่
เยอะเท่าถนนสายหลัก ความหนา 0.10 เมตร น่าจะใช้ได้ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ในการออกแบบงานทางหรืองานจราจร หลักการคือการ
รับแรงซึ่งพื้นท่ีรับแรง คิดเป็นหน่วยตารางเมตร ท่ีเรียกว่า (Punching shear) แรง
เฉือนเจาะทะลุ ความหนา 0.10 เมตร ไม่สามารถรองรับได้ โดยคอนกรีตขยาย
ด้านข้างไม่เป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้การรองรับยิ่งมีความบางยิ่งทำให้การรับน้ำหนักได้
น้อย ปกติถนนออกแบบ 0.15 เมตร ออกแบบลักษณะการรับแรงเป็นแผง Dowel  
(joint ) รอยต่อ ยิ่งแคบ ยิ่งรับน้ำหนักได้น้อย เพราะน้ำหนักไมไ่ด้กระจายไปในส่วนท่ี
รับน้ำหนักแผงดังกล่าว ถ้าความหนา 0.10 เมตร ไม่มีใครเซ็นรับรองให้เพราะไม่ได้
มาตรฐาน 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ตามท่ีออกแบบไว้ 0.15 เมตร เป็นไปตามระเบียบพัสดุ 
2560 เพราะว่าแบบแผนท่ีเขียนออกมาจะต้องนำไปให้วิศวกรเซ็นรับรอง ถ้าแบบ
ความหนา 0.10. เมตร วิศวกรจะไม่เซ็นรับรองให้เพราะไม่ได้มาตรฐาน 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ โครงการข้อท่ี  7  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่
ท่ี 2 ซอย 9 ช่วงบ้านนายเสรี  โพธิ์ทองพร ถึง ศาลาอเนกประสงค์ ให้ดำเนินการตาม
มาตรฐานงานช่างต่อไป โครงการข้อท่ี 9 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 10 
ซอย 7 (ด้านทิศใต้) ขอให้สมาชิกฯ ตรวจสอบว่าเป็นไปตามท่ีคุยกันไว้หรือไม่        
ขออนุญาตท่านประธานสภาให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างช้ีแจง 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ท่ี 10 ซอย 7 จะ
วางท่อฝ่ังร้านลุงส่ง ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถงึหน้าบ้านลุงนงค์ เล้ียวซ้ายลงร่องน้ำ 
 

-ขออนุญ าตประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างของหมู่ ท่ี  10 ให้ทำถนนเพิ่ ม                         
ตรงแหลมบริเวณบ้านคุณครูอรสาท่ีมีปัญหาให้เว้นไว้  ให้กองช่างไปประมาณราคา
ต่อไปโครงการข้อท่ี 10  โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 12  เลียบแม่น้ำคำ 



25 
 

 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชกิสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร ในส่วนความยาว 105 
เมตร ยาวถึงสุดปลายทางถนนเลยหรือไม่ ต่อไปโครงการก่อสร้าง ถนน คศล.                
หมู่ท่ี 14 เลียบลำเหมืองม่วงฮีต เหลือเงิน 100,000 บาท 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ โครงการของหมู่ท่ี 14 ถ้าประชุมผ่านสภาฯ แล้ว การจะ
ทำงานนอกเขตได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลสายน้ำคำแล้วหรือยัง  
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ เรื่องการทำกิจการนอกเขตให้ทำเป็นญัตติ ขอความ
เห็นชอบพร้อมจ่ายไปในคราวเดียว แล้วส่งให้เทศบาลสายน้ำคำ ถ้าทางเทศบาลตำบล
สายน้ำคำเห็นชอบเราก็สามารถดำเนินการได้ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ การขอความเห็นชอบจากสภาฯ จะสร้างถนนเช่ือมต่อ
ระหว่าง หมู่ ท่ี 14 บ้านแม่เปิน กับ หมู่ ท่ี 6 บ้านป่าเปา ขอทำกิจการนอกเขต             
ทำถนนหมู่ท่ี 14 เทศบาลตำบลแม่คำกับ หมู่ ท่ี 6 เขตเทศบาลตำบลสายน้ำคำ              
ถ้าหากสภาฯ เห็นชอบ จะส่งรายงานการประชุมกับหนังสือขอความเห็นชอบส่งให้
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ แล้วจะขอเปิดวิสามัญครั้งต่อไป 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ตอนนี้เราคุยกันอยู่ในระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอื่น ๆ ถ้าจะมี
การลงมติเห็นชอบไม่ทราบว่าถูกระเบียบหรือไม่ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ มี 2 ประเด็นคือ ประเด็นเรื่องของโครงการ ตอนนี้ยังไม่ได้
เสนอรายละเอียดและท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอจะขอทำกิจการนอกเขตเพื่อจะได้
ส่งไปท่ีสภาฯ คือการยื่นญัตติด้วยวาจา ถ้าประธานสภาฯ เห็นชอบก็สามารถพิจารณา
ได้ ใน ส่วนของการทำกิ จก ารนอก เขต  ต้อ งให้ ผู้ ว่ าราชการจังหวั ดอนุ มั ติ                             
ให้ประธานสภาฯ วินิจฉัยว่าจะให้บรรจุเป็นญัตติหรือไม่ตาม ระเบียบข้อ 38 (6) 
ญัตติท่ีประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ก่อนจะขอมติเห็นชอบขอคุยให้ครบทุกโครงการก่อนและ
เรื่องโครงการหมู่ท่ี 12 ตามท่ี ท่านส.ท.ทองเล้ียม  คำเวียงสา ได้ขอเปล่ียนแปลงใน
โครงการข้อท่ี 11 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ กระผมว่า ท่านส.ท.สุวรรณ ภูมิรัตน์ เข้าใจผิด ตามท่ี                
ท่านส.ท.ทองเล้ียม  คำเวียงสา พูดเรื่องถนนเส้นท่ีออกทางกลางทุ่ง ท่าน ส.ท.สุวรรณ
ภูมิรัตน์ คงจะคิดว่าไปทำนอกทุ่ง แต่เป็นถนนอีกเส้น 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ กระผมขอถอนคำพูด 
 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ เมื่อท่านประธานสภาฯ บรรจุเรื่องการทำกิจการนอกเขต
เข้าท่ีประชุมแล้ว จะต้องอาศัยอำนาจสภาฯในการขอมติหรือไม่  
 

-ขออนุญ าตประธานสภาฯ ตามข้อ ท่ี  35  ญั ต ติ ต้องทำเป็นหนั ง สือยื่น ต่อ                             
ประธานสภาฯ ตามญัตติปกติ วรรคท่ีสามญัตติดังต่อไปนี้ เสนอด้วยวาจาในท่ีประชุม
สภาท้องถิ่นได้ 38 (6) ญัตติท่ีประธานเห็นควรอนุญาต ถ้าประธานเห็นควรอนุญาต
ถึงจะเสนอญัตติโดยวาจา จะต้องมีเนื้อหา มีรายละเอียดขนาดความกว้าง ความยาว 
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

 
นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

โดยประมาณ เพื่อทางเทศบาลตำบลสายน้ำคำจะได้พิจารณาว่า การสร้างถนนขนาด 
3.50 เมตร เทศบาลตำบลสายน้ำคำจะพิจารณาอย่างไร ความยาวความหนา ถ้าพูด
โดยไม่มีรายละเอียดก็ไม่สามารถพิจารณาได้    
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ สอบถามเพื่อเป็นความรู้ จากท่ีท่านนายกฯเสนอญัตติด้วย
วาจาแล้วสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติเห็นชอบก่อนท่ีจะทำหนังสือไปเทศบาลตำบล                
สายน้ำคำ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ถ้าประธานสภาฯ เห็นสมควรก็สามารถเสนอญัตติได้       
ก็นำสู่การพิจารณาสมาชิกสภาฯ ก็จะมีการอภิปรายว่าสมควรจะทำกิจการนอกเขต
หรือไม่ โครงการท่ีกล่าวมา ถ้าสภาเห็นสมควรตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ ก็จะมีมติ
ให้ทำกิจการนอกเขต จัดส่งมติไปให้เทศบาลตำบลสายน้ำคำ ท่ีประธานสภาฯ
เห็นชอบคือท่ีจะให้พิจารณา โดยเสนอญัตติเป็นวาจาไม่ได้ให้มีญัตติส่งไป 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ขอสอบถามเพื่อเป็นความรู้การท่ีเราจะขอทำกิจการ              
นอกเขต โครงการก่อสร้างถนน ระยะเต็ม 468 เมตร แต่ท่ีเราจะทำโครงการความ
ยาวอยู่ท่ี 260 เมตร ถ้าเราจะขออนุญาตไว้ทีเดียว 468 เมตร เผ่ือมีงบประมาณอื่น
มาเพิ่มครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องขอใหม่อีกครั้งได้หรือไม่ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ถ้าเราจะขออนุญาตไว้ทีเดียว ก็สามารถทำได้เราสามารถ
ขอไป 3 กิโลเมตรก็ได้ ในระเบียบไม่ได้ห้าม การทำกิจการนอกเขตหมายความว่า 
การท่ีเทศบาลแห่งหนึ่งจะไปทำในพื้นท่ีหน่วยงานอื่น  ซึ่งมีหน้าท่ีดูแลอยู่แล้วไป
กระทบสิทธิ์อำนาจหน้าท่ีของเขา จะต้องถามเจ้าของก่อนว่ายอมให้ทำหรือไม่
นอกจากเรื่องของสภาฯ เห็นชอบแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเป็นคนให้ดุลพินิจว่า
การท่ีเทศบาลตำบลแม่คำจะนำงบประมาณก่อสร้างของตนเองไปก่อสร้างในเขต
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ เป็นเรื่องท่ีเหมาะสมหรือไม่ก็จะมีกลไกการตรวจสอบอีก
ช้ันหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นผู้อนุมัติ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ โดยส่วนตัวกระผมอยากจะขออนุญาตเฉพาะท่ีเราจะทำ         
ถ้าเกิดเราขออนุญาต ก่อสร้าง 468 เมตร แต่โครงการของเราก่อสร้างแค่ 260 
เมตร เทศบาลตำบลสายน้ำคำเขาอาจจะเห็นชอบให้ก่อสร้าง 468 เมตร แต่ถ้า 260 
เมตรเขาอาจไม่เห็นชอบก็ได้ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ตามท่ีท่าน สท.สุวรรณ ภูมิรัตน์ กล่าวมามีเจตนาดี              
เพื่อท่ีสภาฯจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง ถ้าเราจะขออนุญาตทำโครงการก่อสร้าง
ถนนระยะทางท้ังหมดไปในคราวเดียว น่าจะสามารถทำได้เพราะในโครงการมีการ
ระบุรายละเอียดว่าจะทำความยาว ความกว้างเท่าไหร่ และใส่เหตุผลท่ีขออนุญาต
ก่อสร้างท้ังหมดเพื่อท่ีจะไม่ต้องได้ขออนุญาตหลายครั้ง ขอสอบถามท่านเลขาฯ                  
ว่าจะต้องมีการลงมติเห็นชอบในการทำกิจการนอกเขต  ในเมื่อไม่ได้บรรจุไว้ในแผน
เราจะใช้แผนของเราหรือแผนของเทศบาลตำบลสายน้ำคำ แล้วถ้าท้ังสองแห่งไม่มีจะ
ทำอย่างไร 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีจะต้องบอกรายละเอียดจะทำถนนเข้าไป
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ มีความกว้าง ความยาวเท่าไหร่  งบประมาณเท่าไหร่                   
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นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนประเด็นท่ีในแผนเราก็จะประชุมเพิ่มเติมแผน เราจะประชุมประมาณเดือน
ตุลาคม 2562 นี้ ส่วนโครงการท่ีเสนอมาบางส่วนยังไม่อยู่ในแผนก็จะได้ประชุม 
ประชาคมเชิญชาวบ้านร่วมกันพิจารณาว่าสมควรจะให้ เพิ่มเติมแผนหรือไม่                      
เป็นขั้นตอนท่ีเราเตรียมการไว้แล้ว 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ตอนนี้เสนอทำกิจการนอกเขตสภาฯเห็นชอบหรือไม่                  
ถ้าอนุมัติให้นายกเทศมนตรีทำการนอกเขตได้ ก็จะนำคำอนุมัติไปขอเทศบาลตำบล
สายน้ำคำ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ขอให้นายกเทศมนตรีแจ้งรายละเอียดความยาวเท่าไหร่
ก่อนจะลงมติ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ข้อ  38 ญัตติท้ังหลายต้องทำเป็นหนั งสือยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวันและมีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่
น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือ
ระเบียบนี้กำหนดวิธีการเสนอญัตติไว้เป็นอย่างอื่น  
การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
        ญัตติร่างข้อเทศบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
        ญัตติท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
        ญัตติต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้นำความใน
ข้อ 39 มาบังคับใช้ 
(1) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
(2) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้น 
(3) ขอปรกึษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
(4) ขอพิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ 45  
(5) ญัตติตามข้อ 41 
(6) ญัตติท่ีประธานท่ีประชุมเห็นควรอนุญาต 
        การบรรจุญัตติท่ีเสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานท่ีประชุมบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 
        ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นำความในข้อ 62 วรรคหนึ่ง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทำโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ  
        กระผมจึงขอเสนอญัตติให้สภาเทศบาลตำบลแม่คำได้พิจารณายินยอมทำ
กิจการนอกเขต ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ท่ี 14 เลียบลำเหมืองม่วงฮีต 
ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง หรือ
พื้นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร ในงบประมาณ 490,000 บาท เพื่อส่งไป
ขอคำยินยอมจากสภาเทศบาลตำบลสายน้ำคำ เพราะพื้นท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตเทศบาล
ตำบลสายน้ำคำ เหตุผลเพราะประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำต้องใช้สัญจรไปมา 
รวมท้ังใช้เป็นเส้นทางเดินทางไปประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ฯลฯ แต่พื้นท่ี
ดังกล่าวอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสายน้ำคำ หากมีการก่อสร้างถนน คสล. จะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่คำ 
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นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

นายพิพัฒนะ   ซาวคำเขต 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 
 
 
 

 
นายถนอม    นาใจ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบ
ญัตติยินยอมใหท้ำกิจการนอกเขต ในโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 14 เลียบลำ
เหมืองม่วงฮีต ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มี
ไหล่ทาง หรือพื้นท่ีถนนไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร ในงบประมาณ 490,000 
บาท  สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 

- มติเห็นชอบเปน็เอกฉันท์ยนิยอมให้ทำกิจการนอกเขต ในโครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 14 เลียบลำเหมืองม่วงฮีต ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 260 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ถนนไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร                    
ในงบประมาณ 490,000 บาท  (จำนวน 12 เสียง) 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ตอนนี้มีความจำเป็นท่ีจะต้องต้ังคณะกรรมการการศึกษา
ใหม่เพราะหมดวาระ ซึ่งมีนายสุวิชาญ พชรศุภสัณห์ เป็นประธานกรรมการ ต้องการ
หาตัวแทนสมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีความประสงค์จะเป็นคณะกรรมการการศึกษาของ
เทศบาลตำบลแม่คำ ขอเชิญท่านประธานสภาพิจารณาต่อไป 
 

-สมาชิกท่านใดอยากจะสมัครเป็นคณะกรรมการฯ ขอให้เสนอช่ือ 
 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ  อยากสอบถามว่า การต้ังคณะกรรมการการศึกษาของ
เทศบาล สามารถต้ังคนนอกได้หรือไม่ หรือจะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้ เกี่ยวกับโครงการ
ใดโครงการหนึ่งท่ีเกี่ยวกับสภาฯ ขออนุญาตท่านประธานสภาให้ท่านเลขาฯ ได้ช้ีแจง 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ  ตามท่ีท่านส.ท.สุวรรณ ภูมิรัตน์ กล่าวมาคนละอันกับท่ี
ท่านนายกเสนอเมื่อสักครู่หรือไม่ เพราะท่านนายกเสนอคณะกรรมการการศึกษา   
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้หัวหน้าฝ่ายการศึกษาช้ีแจง 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลตำบลแม่คำ                    
ไม่เกี่ยวกับสภา ฯ ในเนื้อหาให้สมาชิกสภาฯ คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีสภาท้องถิ่น
เห็นชอบ ซึ่งตอนนี้ยังไม่หมดวาระแต่มีการเปล่ียนแปลง เพราะประธานกรรมการ            
คนเดิมไม่อยู่แล้วจะต้องมีการเลือกประธานกรรมการคนใหม่ อยากจะขอเสนอ             
ท่าน ส.ท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์  มาเป็นประธานกรรมการการศึกษาของเทศบาล                    
ตำบลแม่คำได้หรือไม่ 
  

-ขออนุญาตประธานสภาฯ กระผมขออธิบายเพิ่มเติม คณะกรรมการการศึกษาของ
ท้องถิ่นไม่เกี่ยวกับโรงเรียนหรือว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่เป็นคณะกรรมการการศึกษา
ของท้องถิ่นควบคุมดูแลนโยบายการศึกษาของในเขตเทศบาลท้ังหมด รวมถึงโรงเรียน
วัดแม่คำ ถ้ามีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาก็จะนำคณะกรรมการกลุ่มนี้ไปประสานได้
เพราะมีการเปล่ียนแปลงของประธานกรรมการ 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายพิพัฒนะ  ซาวคำเขต 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
 
 
 

นายถนอม     นาใจ 
รองนายกเทศมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 

 

นายต่อมคำ  รอดสุวรรณ์ 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 

ขออนุญาตประธานสภาฯ กระผมอยากสอบถามว่าจะเลือกประธานกรรมการแทน
นายสุวิชาญ พชรศุภสัณห์ หรือเลือกใหม่หมดท้ังคณะ กระผมขอเสนอคณะกรรมการ
การศึกษาท้องถิ่น ถ้าเป็นไปได้กระผมอยากจะเลือกผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถหรือว่า
ให้คนข้างนอกเข้ามาทำหน้าท่ีแทน 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ในส่วนนี้ขอตัวแทนสภาเลือกมาก่อนเพื่อจัดประชุมในส่วน
ของคณะกรรมการเพื่อเลือกอีกรอบหนึ่ง แต่ในเบ้ืองต้นขอตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสภา
เห็นชอบ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ประเด็นคือประธานกรรมการไม่สามารถติดต่อได้ และยัง
ไม่ได้แจ้งลาออก ประเด็นท่ีสองประธานกรรมการหายไปคณะกรรมการท่ียังอยู่                    
มีรองประธานกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการได้หรือไม่  ต้องไปดู
ระเบียบ ถ้ารองฯไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ สมาชิกท่ีเหลืออยู่สามารถแต่งต้ัง
ขึ้นมาใหม่ได้หรือไม่ 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ การจะเสนอให้สภาพิจารณาต้องให้ทำเป็นญัตติ ก็จะต้องให้
ท่านนายกเทศมนตรีเป็นคนเสนอญัตติ ท่านสามารถท่ีจะเสนอญัตติโดยขอเป็นวาจา
ได้ถ้าประธานสภาเห็นชอบ เข้าสู่ข้อระเบียบวาระ สมาชิกก็พิจารณาคัดเลือกได้                  
จะเสนอกี่คนให้นายกเทศมนตรีเป็นคนพิจารณา 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ การเสนอคณะกรรมการในวันนี้มีความวุ่นวายพอสมควร
ในเรื่องของคุณสมบัติและเงื่อนไขเวลา เพราะฉะนั้นนายกจะยังไม่เสนอ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ ทางชมรมผู้สูงอายุท้ัง 6 หมู่บ้าน ขอขอบคุณในความ
กรุณาของทางเทศบาล โดยมีนายกเทศมนตรี  ท่านปลัดเทศบาล ท่านรอง
ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาและเจ้าหน้าท่ีเทศบาลทุกคน ท่ีได้สนับสนุนกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งปีนี้ได้รับงบประมาณจากเทศบาลโดยรวมแล้วประมาณ 100,000 กว่า
บาทได้นำงบประมาณนี้ ไปทำหลายโครงการเช่น โครงการตะไคร้หอมไล่ยุง              
โครงการศาสตร์มณีเวช การอบรมจักรสาน อุปกรณ์เครื่องดนตรีขอขอบคุณท่ีได้
เอื้อเฟื้องบประมาณโดยตลอด และอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้เปิด
โรงเรียนแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2561 ท่ีผ่านมาเกือบหนึ่งปี ยังไม่ได้เรียนแต่มี
กิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี  เครื่องจักสาน การออกกำลังกายของ
ผู้สูงอายุ และการทำดอกไม้จะมีการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ ในเดือนตุลาคม                           
ท่ีจะถึงนี้จึงขอเชิญทุกท่านไปร่วมงาน และในวันท่ี 1 ตุลาคม ก็จะหมดวาระ จะมีการ
เลือกตั้งประธานผู้สูงอายุ ขอเชิญสมาชิกสภาฝ่ายบริหารทุกท่านไปดูการเลือกตั้งของ
ผู้สูงอายุ 
 

-ขออนุญาตประธานสภาฯ  กระผมจะแจ้งจำนวนยอดเงิน  
ตอนนี้มีเงินสะสม                                                  8,810,876.19 บาท  
กันเงินเดือน, เงินสวัสดิการ อย่างละ 2 เดือน                 4,857,940.00 บาท 
จ่ายโครงการฯ 6 หมู่บ้าน ๆ ละ 6 แสนบาท โดยประมาณ 3,600,000.00 บาท 
กันเงินให้โรงเรียน                                                    300,000.00 บาท 
รวมยอดเงินท่ีต้องจ่าย                                            3,900,000.00 บาท  
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