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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังท่ี  1  ประจ าปี  2561 

 วันอังคาร  ที่  22  พฤษภาคม  2561   เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

 

ผู้มาประชุม 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นางศรีไว  ยะจา ประธานสภาเทศบาล ศรไีว  ยะจา 

๒. นายเสถียร  ทาเขียว รองประธานสภาเทศบาล เสถียร  ทาเขียว 

๓. นางผอ่งศรี  ชัยรุ่งเรอืง เลขานุการสภาเทศบาล ผอ่งศรี  ชัยรุ่งเรอืง 

4. นายจรัญ  กิจสุภา สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ  กิจสุภา 

5. นายรัส  อุเต็น สมาชิกสภาเทศบาล รัส  อุเต็น 

6. นายบุญมี  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  ไชยเทพ 

7. นายทวีสิน  มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ทวีสิน  มูลเทพ 

8. นายมงคล  ถาปินตา สมาชิกสภาเทศบาล มงคล  ถาปินตา 

9. นายธีรศานต์  เดชปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ธีรศานต์  เดชปัญญา 

๑0. นายประเสริฐ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล ประเสริฐ  บุญมา 

๑1. นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมบูรณ์  ชูยกปิ่น 

12. นายนนทวัฒน์  วรรณา สมาชิกสภาเทศบาล นนทวัฒน์  วรรณา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

  ไม่ม ี

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายอุดม  อิ่นค า นายกเทศมนตรี อุดม  อิ่นค า 

๒. นายฉลอง  เครื่องนันตา รองนายกเทศมนตรี ฉลอง  เครื่องนันตา 

๓. นายอดุลย์  เตชะ รองนายกเทศมนตรี อดุลย์  เตชะ 

๔. นายนพพร  พยัคฆา เลขานุการนายกฯ นพพร  พยัคฆา 
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5. นายวุฒิภัทร  มูลศรี ที่ปรึกษานายกฯ วุฒิภัทร  มูลศรี 

6. นางสาวสุริศรี  สารพฤกษ์ ปลัดเทศบาล สุริศรี  สารพฤกษ์ 

7. นายกษิตกิานต ์ ปาจุวัง รองปลัดเทศบาล กษิตกิานต ์ ปาจุวัง 

8. นางสาวเกษศิรินทร์  กันทะอินทร์ หัวหนา้ส านักปลัด เกษศริินทร์  กันทะอินทร์ 

8. นางพัชรี  ถิรขจรวงค์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา พัชร ี ถิรขจรวงศ์ 

9. นายไชยยศ  ศักดิ์ศรีศริิสกุล ผู้อ านวยการกองคลัง ไชยยศ  ศักดิ์ศรศีริิสกุล 

10. นายสันติ  ชุนดี ผู้อ านวยการกองช่าง สันต ิ ชุนด ี

11. นายภูมินันท์  จันต๊ะหล้า นายช่างโยธา ภูมินันท ์ จนัต๊ะหลา้ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ         ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมในวันนี้            

มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ มาประชุม จ านวน  12 คน ข้าพเจ้าขอเปิดการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕61 

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับต่อไป 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมการประชุม

ทุกท่าน ขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลแม่คอื เรื่อง  การเปิดสมัย

ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คอื สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  2561 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

เรื่อง  การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

สมัยสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  2561 

.............................................. 

ด้วยสภาเทศบาลต าบลแม่คือ ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  

2561  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  2  ประจ าปี  2561  มีก าหนด  30  

วัน เริ่มตัง้แต่ วันที่  วันที่  1 – 30  พฤษภาคม  2561 

อาศัยอ านาจในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 แก้ไข

เพิ่มเติม (ถึงฉบับที่  13)  พ.ศ.  2552 มีก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบล

แม่คือ สมัยที่   2   ประจ าปี   2561  ในวันที่   22  พฤษภาคม  2561               

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ  

          จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
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   ประกาศ  ณ  วันที่  17  พฤษภาคม  2561 

 

ศรไีว  ยะจา 

(นางศรีไว  ยะจา) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ  แจ้งก าหนดการโครงการท าบุญประเพณีใส่ขันดอกเดือน  9  ประจ าปี  2561  

ระหว่างวันที่  27 – 29  พฤษภาคม  2561  ณ วัดแม่คือ จึงขอเรียนเชิญ

ผูบ้ริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่านรว่มกิจกรรมงานบุญดังกล่าว  

แจ้งก าหนดการ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจ าปี  2561 งานนมสดรดถวายต้น

ศรมีหาโพธิ์ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  ในวันที่  29  พฤษภาคม  2561 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คอื สมัยสามัญ  

                   สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  

2561 

ประธานสภาฯ          สมาชิกท่านใดต้องการ  แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯได้ส่งให้ 

ขอท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจดูทุกหน้า ถ้าท่านผูใ้ดประสงค์จะแก้ไขข้อความ 

ค าผิด  ขอเรียนเชญิ  

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอแก้ไขประเด็นใดหรอืไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมใน

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  

ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  2561 

มติท่ีประชุมฯ           สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล        

แม่คือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังท่ี  1  ประจ าปี  2561 เมื่อวันที่ 27  

กุมภาพันธ์  2561 

                            ด้วยมติเห็นชอบ  11  เสียง   

 ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสยีง 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง  กระทู้ถาม 
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 กระทู้ที่  1  เรื่อง โครงการกู้ยืมเงนิทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 

โดย นายทวีสิน  มูลเทพ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คอื เขต  1 

ประธานสภาฯ ตามที่ นายทวีสิน  มูลเทพ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต  1  ได้ยื่นกระทู้

ถามนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ จ านวน 1 กระทู้ เรื่อง โครงการกู้ยืมเงินทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  จึงขอเชิญ นายทวีสิน  มูลเทพ  สมาชิก       

สภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต  1  ได้แจ้งรายละเอียดกระทู้ถามนายกเทศมนตรี

ต าบลแมค่ือดังกล่าว ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

นายทวสีิน  เรียนประธานสภาฯ กระผมขอยื่นกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ เรื่อง 

โครงการกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  มีความคืบหน้าในการ      

ขอกู้ยืมเงินเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะได้น ามาท าโครงการขยายไหล่ทางบริเวณ     

บ้านโบสถ์ หมู่ที่  3  ในการขอกู้ยืมเงินได้ด าเนินการไปถึงไหน อย่างไร ติดขัดเรื่อง

ใด ขอให้ช้ีแจงให้ทราบ 

ประธานสภาฯ เชญินายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ ตอบกระทู้ถาม ของ นายทวีสิน  มูลเทพ สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลแมค่ือ เขต  1 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จากกระทู้ถามของ นายทวีสิน     

มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต  1  ขอขอบคุณที่ตั้งกระทู้ถามที่เป็น

ประโยชน์ต่อประชาชน ได้รับแจ้งว่าทางจังหวัดให้ท าการแก้ไขจากที่เคยส่งไปให ้

เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากกระทู้ถามได้อย่างละเอียด ถูกต้อง จึงขอ

อนุญาตให้ นางสาวสุริศรี  สารพฤกษ์  ปลัดเทศบาล เป็นผู้แจ้งรายละเอียดใน

กระทู้ถามให้ที่ประชุมได้ทราบ 

ปลัดเทศบาล  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้ เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน จากกระทู้ถาม เรื่อง โครงการกู้ยืมเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

(ก.ส.ท.) อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งได้รับการประสานงานจากจังหวัดเชียงใหม่ 

ในการเพิ่มเติมรายละเอียดเอกสารประกอบการด าเนินการ โครงการกู้ยืมเงินทุน

ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ดังนี้ 

1. รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ ซึ่งไม่มีรายละเอียดสถานะ

การเงินย้อนหลัง  3  ปี จากสถานะการเงิน  3  ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2557 – 2559) เป็น สถานะการเงิน  3  ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2558 – 2560) ซึ่งจะต้องรอการด าเนินการปิดงบให้เรียบร้อย          

จงึจะได้ขอ้มูลดังกล่าว  
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2. ชี้แจงรายละเอียดความจ าเป็นของโครงการที่ เสนอขอกู้ยืมเงิน ซึ่งต้อง        

แยกย่อยในรายละเอียดและท ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึ่ง

ขณะนี้ได้ประสานข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลรายละเอียดต่าง 

ๆ ได้เกือบครบถ้วนแล้ว  

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีต าบลแมค่ือ และปลัดเทศบาล ได้ตอบกระทู้ที่  1  เรียบร้อยแล้ว 

ต่อไปเป็นกระทู้ที่  2   

 กระทู้ที่  2  เรื่อง  โครงการวางท่อระบายน้ า หมูท่ี่  6  โดย  นางสาว

สมบูรณ์  ชูยกปิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ  เขต  2 

ประธานสภาฯ ตามที่ นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต  2  ได้ยื่น

กระทู้ถามนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ จ านวน 1 กระทู้ เรื่อง  โครงการวางท่อ

ระบายน้ า หมู่ที่  6   งบประมาณตั้งไว้  361,400  บาท จึงขอเชิญ นางสาว

สมบูรณ์  ชูยกปิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต  2  ได้แจ้งรายละเอียด

กระทู้ถามนายกเทศมนตรีต าบลแมค่ือดังกล่าว ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

นางสาวสมบูรณ์  เรียนประธานสภาฯ ดิฉันขอยื่นกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ เรื่อง 

โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่   6  งบประมาณตั้งไว้  361,400  บาท  

รายละเอียดคือ จ านวนท่อ  124  ท่อน พร้อมบ่อพัก จ านวน  19  บ่อ ความยาว

รวม  143  เมตร จากจ านวนดังกล่าว บางช่วงไม่ได้มีการวางท่อใหม่ แต่ใช้การ

เชื่อมต่อจากท่อเดิมบางระยะ จงึอยากทราบว่า 

1. ในการคิดค านวณได้ตัดเอาจ านวนท่อเดิมออกไปแล้วหรอืไม่ 

2. งบประมาณที่ใชใ้นการด าเนินงานจะมีปริมาณตามที่ตั้งไว้ หรอื ลดลง   

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ ตอบกระทู้ถาม ของ นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ เขต  2 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จากกระทู้ถามของ  นางสาว

สมบูรณ์   ชูยกปิ่น ขอขอบคุณที่ตั้งกระทู้ถามที่ เป็ นประโยชน์ต่อประชาชน         

และคอยตรวจสอบ ให้เป็นไปตามงบประมาณ เป็นไปตามระเบียบ  เพื่อให้            

ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลจากกระทู้ถามได้อย่างละเอียด ถูกต้อง จึงขออนุญาตให ้

นายสันติ  ชุนดี  ผู้อ านวยกองช่าง เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในกระทู้ถามให้ที่ประชุม

ได้ทราบ 
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นายสันติ    เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  จากกระทู้ถาม เรื่อง โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่   6  

งบประมาณตั้งไว้  361,400  บาท  รายละเอียดคือ จ านวนท่อ  124  ท่อน 

พร้อมบ่อพัก จ านวน  19  บ่อ ความยาวรวม  143  เมตร ในการค านวณ

ปริมาณงานและคา่ใช้จ่าย ไม่ได้น าท่อเดิมมาคิดค านวณ คิดเฉพาะที่เทศบาลต าบล

แม่คือ ได้ด าเนินการวางท่อใหม่เท่านั้น ในการคิดปริมาณงานและงบประมาณที่ตั้ง

ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณฯ ได้ตัดการวางท่อเดิมออกคิดเฉพาะการวางท่อและ

บ่อพักใหม่เท่านั้น  ดังนั้น งบประมาณที่ตั้งไว้จึงใช้ด าเนินการในการก่อสร้างท่อ

และบ่อพักใหม่  ตามจ านวนและความยาวที่ก าหนดไว้ ทั้ งนี้จะขออนุญาต

ประธานสภาฯใหน้ายภูมินันท์  จันต๊ะหล้า นายชา่งโยธา ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายภูมินันท ์  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่  6  ดังกล่าว เป็นการด าเนินงาน

ก่อสร้าง ทั้งท่อใหม่และท่อเดิม ความยาวรวมของท่อระบายน้ าและบ่อพักใหม่ 

ระยะทาง 143  เมตร แยกเป็นท่อระบายน้ า  124  ท่อน และ บ่อพัก  19  บ่อ

ส่วนความยาวรวมของท่อเดิม จ านวน  39  เมตร รวมระยะทางที่วางท่อใหม่และ

ท่อเดิม รวมทั้งหมด  182  เมตร   

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ได้ตอบกระทู้ที่  2  

เรียบร้อยแลว้ ต่อไปเป็นกระทู้ที่  3   

 กระทู้ที่  3  เรื่อง การท างานและเวลามาท างานของเจา้หน้าที่ และการ        

แตง่กายมาท างานของเจ้าหน้าที่  โดย นายเสถียร  ทาเขียว  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลแมค่ือ เขต  2 

ประธานสภาฯ ตามที่ นายเสถียร  ทาเขียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต  2  ได้ยื่นกระทู้

ถามนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ จ านวน 1 กระทู้ การท างานและเวลามาท างาน

ของเจ้าหน้าที่ และการแต่งกายมาท างานของเจ้าหน้าที่  จึงขอเชิญ นายเสถียร    

ทาเขียว  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต  2  ได้แจ้งรายละเอียดกระทู้ถาม

นายกเทศมนตรีต าบลแมค่ือดังกล่าว ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

นายเสถียร  เรียนประธานสภาฯ กระผมขอยื่นกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ เรื่อง 

การท างานและเวลามาท างานของเจ้าหน้าที่ และการแต่งกายมาท างานของ

เจ้าหน้าที่  มีประชาชนได้ซักถามถึงการมาท างานของเจ้าหน้าที่ บางครั้งประชาชน

มาติดต่อขอค าปรึกษาจากเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่มาท างานทั้งที่เป็นเวลา
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ราชการ บางครั้งก็ท าให้ประชาชนเสียเวลาและโอกาส ซึ่งอาจท าให้เกิดความ

เสียหายแก่เทศบาลต าบลแมค่ือได้ 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ ตอบกระทู้ถาม ของ นายเสถียร  ทาเขียว 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ เขต  2 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จากกระทู้ถามของ นายเสถียร    

ทาเขียว ขอขอบคุณที่ตั้งกระทู้ถามที่เป็นประโยชน์ตอ่ประชาชน น าข้อร้องเรียนของ

พี่น้องประชาชน เรื่องการแต่งกายของพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่คือ 

ทั้งนี้จะได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด แจ้งให้พนักงาน เจา้หน้าที่ ถึงข้อตกลงที่

จะแต่งกายให้ถูกต้อง เรียบร้อย เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการให้บริการ

งานสาธารณะแก่ประชาชน   

 ส าหรับในการปฏิบัติหน้าที่ในการท างานของข้าราชการ พนักงานจา้ง จะแจง้ก าชับ

เจ้าหน้าที่มาท างานให้ตรงเวลาเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ไม่เบียดบัง

เวลาและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ที่ส าคัญไม่ควรให้ประชาชนต้องได้มา

รอเจ้าหนา้ที่ 

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีต าบลแมค่ือ ได้ตอบกระทู้ที่  3  เรียบร้อยแลว้ ต่อไปเป็นกระทู้ที ่ 

4 

 กระทู้ที่  4  เรื่อง  ขยะอันตราย  โดย  นายบุญมี  ไชยเทพ  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลแมค่ือ  เขต  1 

  ประธานสภาฯ ตามที่ นายบุญมี  ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต  1  ได้ยื่นกระทู้

ถามนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ จ านวน 1 กระทู้  เรื่อง ขยะอันตราย จึงขอเชิญ 

นายบุญมี ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต  1  ได้แจ้งรายละเอียด

กระทู้ถามนายกเทศมนตรีต าบลแมค่ือดังกล่าว ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

นายบุญมี  เรียนประธานสภาฯ กระผมขอยื่นกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ เรื่อง 

ขยะอันตราย   ตามที่ เทศบาลได้ รณ รงค์ เรื่ อ งการคั ดแยกขยะในต าบล               

ทางประชาชนก็ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทุกหมู่บ้าน ขอสอบถามว่าที่ให้

ชาวบ้านน าขยะอันตรายไปทิ้งเป็นจุด ๆ ตามจุดที่ก าหนดไว้ของแต่ละหมู่บ้าน      

แต่ละเดือนจะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่คือมาเก็บขยะอันตรายไปหรือไม่   

และหมู่บ้านหมู่อื่นเก็บด้วยหรือไม่ แต่ที่เห็นทุกครั้งที่ผ่านไปมา ในหมู่ที่  2  จุดทิ้ง

ขยะอันตรายบริเวณสามแยกวัดแม่คือ ยังเห็นมีขยะอันตรายอยู่เกลื่อนตลอดเวลา 

ไม่มกีารเก็บขยะอันตรายไปเลย 
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ประธานสภาฯ  เชญินายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ ตอบกระทู้ถาม ของ นายบุญมี  ไชยเทพ สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลแมค่ือ เขต  1 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จากกระทู้ถามของ นายบุญมี     

ไชยเทพ ขอขอบคุณที่ตั้งกระทู้ถามที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อให้ที่ประชุม

ได้รับทราบข้อมูลจากกระทู้ถามได้อย่างละเอียด ถูกต้อง จึงขออนุญาตให ้            

นายกษิติกานต์  ปาจุวัง รองปลัดเทศบาล เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในกระทู้ถาม      

ให้ที่ประชุมได้ทราบ 

นายกษิติกานต์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน จากกระทู้ถามดังกล่าว ขอแจง้แผนการบริหารจัดการขยะอันตราย 

มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แผนงานการจัดเก็บ/รวบรวมขยะอันตราย จะด าเนินการจัดเก็บ เดือนละ  2  

ครั้ง เป็นประจ าทุกวันพุธ สัปดาห์ที่สอง และ ทุกวันพุธ สัปดาห์สุดท้ายของ

เดือน 

2. ปัญหาในช่วงที่ผ่านมาไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ เนื่องจาก 

2.1 การปรับเปลี่ยนงาน และบุคลากรในงานป้องกัน 

2.2 ปริมาณงานและภารกิจช่วงเดอืนที่ผา่นมามีมาก 

2.3 สถานที่ในการเก็บรวบรวมอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดท า/ปรับปรุง 

เนื่องจากสถานที่เดิมได้มีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือ ท าให้ไม่สามารถรองรับขยะได้อย่าง

เพียงพอและเหมาะสม 

2.4 ปัญหาเชิงนโยบายระดับจังหวัด/ประเทศ การด าเนินงานของจังหวัดและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ยังไม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ

ตามข้อตกลง 

3. แนวทางการแก้ไข/ด าเนนิงาน 

3.1 ก าชับเจ้าหนา้ทีด่ าเนนิการตามแผนที่วางไว้ 

3.2 จะมีการก่อสร้างอาคาร/จัดหาสถานที่เก็บรวบรวมขยะที่ถูกต้องและ

เหมาะสม สามารถรองรับขยะอันตรายได้เพียงพอและถูกต้องตามหลัก

วิชาการ หลังจากมีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เรียบร้อยแล้ว 

4. ปัญหาที่พบ/ขอความรว่มมอื 

4.1 แจ้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวบ้าน แจ้งจุดทิ้งและภาชนะที่

รองรับขยะอันตราย ให้ใช้ส าหรับใส่ขยะอันตรายเท่านั้น แต่ที่พบคือ 
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ส่วนใหญ่จะเป็นขยะทั่วไปที่ชาวบ้านน ามาทิ้ง จึงท าให้ดูเหมือนขยะล้น

และเกลื่อนกลาดอยู่ในบริเวณนั้นเป็นจ านวนมาก เพราะขยะอันตราย    

เราได้จัดเก็บเป็นบางสว่นแล้ว 

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีต าบลแมค่ือ และพนักงานเทศบาล ได้ตอบกระทู้ที่  4  เรียบร้อย

แล้ว ต่อไปเป็นกระทู้ที่  5 

 กระทู้ที่  5  เรื่อง  การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดรอ้นแบบ

เร่งดว่นแตด่ าเนินการล่าช้า  โดย  นายจรัญ  กิจสุภา  สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลแมค่ือ  เขต  1 

  ประธานสภาฯ ตามที่ นายจรัญ  กิจสุภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต  1  ได้ยื่นกระทู้

ถามนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ จ านวน 1 กระทู้  เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่

ได้รับความเดือดร้อนแบบเร่งด่วนแต่ด าเนินการล่าช้า  จึงขอเชิญ นายจรัญ         

กิจสุภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต  1  ได้แจ้งรายละเอียดกระทู้ถาม

นายกเทศมนตรีต าบลแมค่ือดังกล่าว ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

นายจรัญ  เรียนประธานสภาฯ กระผมขอยื่นกระทู้ถามท่านนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ เรื่อง 

การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแบบเร่งด่วนแต่ด าเนินการล่าช้า    

สืบเนื่องมาจากที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากลมพายุท าให้หลังคาบ้านได้รับ

ความเสียหาย แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของเทศบาล ท าให้     

เกิดความล่าช้าส่งผลให้เกิดผลเสียกับองค์กร 

ประธานสภาฯ  เชิญนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ ตอบกระทู้ถาม ของ นายจรัญ  กิจสุภา สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลแมค่ือ เขต  1 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จากกระทู้ถามของ นายจรัญ                                  

กิจสุภา ขอขอบคุณที่ตั้งกระทู้ถามที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  เพื่อให้ที่ประชุม

ได้รับทราบข้อมูลจากกระทู้ถามได้อย่างละเอียด ถูกต้อง จึงขออนุญาตให ้นางสาว

เกษศิรินทร์  กันทะอินทร์ หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในกระทู้ถามให้

ที่ประชุมได้ทราบ 

น.ส.เกษศิรินทร ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน จากที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ ให้ตอบ

กระทู้ถาม เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแบบเร่งด่วน       

แตด่ าเนินการล่าช้า กรณีลมพายุพัดหลังคาบ้านประชาชนได้รับความเสียหาย การ
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ให้ความช่วยเหลือจากเทศบาลต าบลแม่คือ จะต้องด าเนินการตามระเบียบ ล าดับ

ตามขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ก่อนหน้านี้ เมื่อได้รับแจ้ง        

ความเสียหายจากประชาชน งานป้องกันฯ และคณะกรรมการก็ได้ออกส ารวจ

ความเสียหาย ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ประชาชนแจ้งมา และพิจารณาใหค้วาม

ช่วยเหลือตามล าดับ ซึ่งขณะนี้ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนเรียบร้อยแล้ว      

การด าเนินงานอาจเกิดความล่าช้าไปบ้างเนื่องจากการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ต้องด าเนนิการตามระเบียบ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้  

ประธานสภาฯ นายกเทศมนตรีต าบลแมค่ือ และพนักงานเทศบาล ได้ตอบกระทู้เรยีบร้อยแล้ว 

สมาชิกสภาฯ ผูต้ั้งกระทู้จะสอบถามในประเด็นนี้อกีหรือไม่ หากไม่มีแล้ว จะเข้าสู่

ระเบียบวาระต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4       ญัตติ  ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2561  จ านวน  1 รายการ งบประมาณ  11,000  บาท 

ประธานสภาฯ ขอเชญินายกเทศมนตรฯี ชีแ้จงรายละเอียดใน การอนุมัติโอนงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จากการที่เทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  ได้ประกาศใช้แล้วนั้น มีบางรายการ

จ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื่องจากไม่ได้ตั้ ง

งบประมาณไว้ จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2561   จ านวน  1  รายการ   โดยมีหลักการและเหตุผล 

ดังนี้ 

ค่าจัดซื้อเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จ านวน  1  เคร่ือง  งบประมาณ ตั้งไว้  

จ านวน  11,000  บาท 

 หลักการ 

 เพื่อขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลแม่คือ โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2561 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  11,000  บาท  

(หนึ่งหมืน่หนึ่งพันบาทถ้วน) 

  โอนลด  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ ค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ 

(14) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนต าบลแม่คือต่อต้านทุจริต
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คอร์รัปช่ัน ตั้งไว้  20,000  บาท   งบประมาณคงเหลือก่อนโอน  20,000  บาท  

โอนลด จ านวน  11,000  บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอน จ านวน  9,000  

บาท 

โอนเพิ่ม ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร       

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์การเกษตร ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า      

ตั้งไว้  11,000  บาท  เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า จ านวน  1  เครื่อง  เป็นเครื่อง

ตัดหญ้า แบบข้ออ่อน แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า 

ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30   ซีซี พร้อมใบมีด คุณลักษณะตามบัญชี

มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจ าปี  2561 (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.  2561 – 

2564  หน้า  190 ) 

 เหตุผล 

1.  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ             

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.  2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  

2543 หมวด 4   การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ  27  การ

โอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น

อ านาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

2.  จากการที่ เครื่องตัดหญ้ าของเทศบาลต าบลแม่คือ ได้ช ารุด เสียหาย              

ไม่สามารถซ่อมแซมและใช้งานได้ เครื่องดังกล่าวใช้ส าหรับตัดหญ้าภายใน

ส านักงานเทศบาลต าบลแม่คือ โรงเรียนอนุบาลฯ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  และ

ให้บริการงานสาธารณะทั่วไปกับพี่น้องประชาชนต าบลแม่คือ หากไม่

ด าเนินการจัดหาให้มีเครื่องตัดหญ้าของเทศบาลต าบลแม่คือแล้ว อาจท าให้

สภาพแวดล้อมในเทศบาลฯ โรงเรียนฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่สะอาด

เรียบร้อยได้ 

ทั้งนี้ในการด าเนินการดังกล่าว ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  จึงขอเสนอญัตติต่อสภา

เทศบาลต าบลแม่คือ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2561  เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน  1  รายการ  

งบประมาณ  11,000  บาท ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถาม หรือแสดงความเห็นต่อการโอน

งบประมาณตามรายการดังกล่าวหรอืไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมอนุมัต ิ   
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โอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จ านวน  1  รายการ  

รวมงบประมาณตั้งไว้  11,000  บาท 

 

มติท่ีประชุมสภาฯ อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  

จ านวน  11,000  บาทได้ 

มีมติเห็นชอบ  10  เสียง 

ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   

งดออกเสียง  2  เสียง 

ระเบียบวาระที่  5       ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คือ  เรื่อง  การก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2561 

ประธานสภาฯ   เชญินายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียดในร่างเทศบัญญัติต าบลแมค่ือ เรื่อง การ

จัดการมูลฝอย พ.ศ.  2561 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุม

สภาเทศบาลต าบลแมค่ือ พิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลแมค่ือ เรื่องการจัดการ

มูลฝอย พ.ศ.  2561 มีเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ จงึขอให้ประธานสภา

วินจิฉัยว่าเป็นรา่งเทศบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินหรอืไม่ เพื่อจะได้เสนอให้พิจารณา

เป็นสามวาระรวดเดียวต่อไป  

ประธานสภาฯ    จากการวินิจฉัยร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ไม่เกี่ยวด้วยการเงิน และตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ.2547  ข้อ  45  

วรรค  2  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา

ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ   

ก็ ได้   เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว           

การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติ        

เต็มสภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  ดังนั้น    

จงึขอมติจากที่ประชุมสภาฯเห็นชอบพิจารณาสามวาระรวดหรือไม่ 

มติท่ีประชุมสภา ฯ  เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คอื เรื่องการจัดการมูลฝอย 

พ.ศ.  2561  พิจารณาสามวาระรวด 

ด้วยคะแนนเสียง  เห็นด้วย  10  เสียง  

ไม่เห็นด้วย  -  เสียง  
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งดออกเสียง  2  เสียง 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติต าบล

แม่คือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.  2561  เพื่อน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล

ต าบลแม่คือ ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งขอเสนอบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ

ร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

 ประกอบร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คอื 

    เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.  2561 

        หลักการ 

เพื่อให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอย ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ.  2535 ใช้บังคับในเขตพืน้ที่ต าบลแมค่ือ 

เหตุผล 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการด าเนินการในการเก็บ ขน และ

ก าจัดมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่คือ ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.  2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(ฉบับที่   2)  พ .ศ.  2560 โดยให้กระท าได้ โดยการตราเป็นเทศบัญญั ติ            

จงึตราเป็นเทศบัญญัตินี้ 

ทั้ งนี้  จะขออนุญาตประธานสภาฯ ให้ปลัดเทศบาลต าบลแม่คือ ได้ ชี้แจง

รายละเอียดเพิ่มเติมในวาระ 

ปลัดเทศบาล  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ตามหนังสืออ าเภอดอยสะเก็ด ดว่นที่สุด ที่ ชม 0023.11/1518  

ล งวั นที่   1 1   พ ฤษภาคม   2561   เรื่ อ ง  ส รุป ส าระส าคัญ ป ระก าศ

กระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.  2560  และตัวอย่าง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น/เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ......... แจ้งว่า       

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สรุปหลักกฎหมาย และแนวความคิดพื้นฐาน

ในการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.  2560 

และสรุปสาระส าคัญรายข้อของประกาศฉบับเดียวกัน เพื่อให้องค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่นน าไปพิจารณาเพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป 
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  เทศบาลต าบลแม่คือ ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ ตามพระราชบัญญัติรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.  2535 และ

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่   2) พ.ศ.  2560 ในการออกข้อก าหนดหลักเกณฑ์       

การจัดให้มีที่ รองรับสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  ก าหนดวิธีการคัดแยก เก็บขน        

และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยและกิจการอื่นใดที่จ าเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดการ

สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูล

ฝอย พ.ศ.  2560  

 ในการเก็บและขนมูลฝอย เทศบาลต าบลแม่คือ ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย

ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภท ปริมาณ และกิจกรรมในสถานที่นั้น   

ภาชนะสีน้ าเงิน  ส าหรับมูลฝอยทั่วไป  

ภาชนะสีเขียว  ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์  

ภาชนะสีเหลอืง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 

ภาชนะสีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรอือันตรายจากชุมชน 

 ทั้งนี้ ภายใน  3  ปี นับแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการ      

มูลฝอย พ.ศ.  2560 บังคับใช้ เทศบาลต าบลแม่คือ ต้องจัดให้มีภาชนะ       

รองรับมูลฝอย 

ในการก าจัดมูลฝอย เพื่อประโยชน์ในการก าจัดมูลฝอย ให้คัดแยกมูลฝอย            

ที่จัดเก็บได้ออกเป็นมูลฝอยที่ย่อยสลายง่าย ย่อยสลายยาก และไม่ย่อยสลาย     

ก่อนน าไปก าจัดตามความเหมาะสมกับคุณสมบัติของมูลฝอย หรือ สอดคล้อง     

กับสภาพภูมิสังคม และระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน และ

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งนีเ้ทศบาลต าบลแม่คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน

และชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถพึ่งพาตนเองในการก าจัดมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด 

อาทิ  การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล การหมักท าปุ๋ยหรือก๊าซชีวภาพ         

การก าจัดด้วยพลังงานความร้อน หรอื การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรอืพลังงาน 

อัตราค่าธรรมเนียมก าหนดไว้ท้ายร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คอื เรื่อง การจัดการมูล

ฝอย พ.ศ.  2561 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในร่างเทศบัญญัติฯ นี้หรือไม่  เมื่อไม่มี  จึงขอมติ

ที่ประชุมสภาฯ ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คือ เรื่อง การจัดการ       

มูลฝอย พ.ศ.  2561  จากที่ประชุมสภาฯ ว่าจะรับหลักการหรือไม่ 
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มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คอื เรื่อง การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ.  2561  

ด้วยคะแนนเสียง  เห็นด้วย  10  เสียง   

ไม่เห็นด้วย  -  เสียง  

งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภา ฯ ขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาในวาระที่สอง  ขั้นแปรญัตติ  ผูใ้ดเห็นควร    

ให้มกีารแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญอภิปราย 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มผีูใ้ดขอแปรญัตติ  ให้ส่งรา่งเทศบัญญัติต าบลแมค่ือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ.  2561 ไปพิจารณาในวาระที่สามตอ่ไป 

ประธานสภาฯ  ขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณา ร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คือ เรื่อง การจัดการ      

มูลฝอย พ.ศ.  2561  ฉบับนี ้สมควรตราเป็นเทศบัญญัติต าบลแมค่ือหรอืไม่ 

มติท่ีประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติต าบลแม่คือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย 

พ.ศ.  2561 

 ด้วยคะแนนเสียง  เห็นด้วย  10  เสียง  

ไม่เห็นด้วย  -  เสียง   

งดออกเสียง  2  เสียง 

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภาเห็นชอบในรา่งเทศบัญญัติฯ แล้ว จะน าเสนอผูว้่าราชการจังหวัด

เชยีงใหม่   เพื่อพิจารณาอนุมัตใิห้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ ต่อไป  

-  พักรับประทานอาหารกลางวัน   -   

ระเบียบวาระที่  6 ญัตติ  แจ้งเพื่อทราบ 

1. สรุปสถานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบลแม่คอื ณ ปัจจุบัน 

ประธานสภาฯ เรื่องนี้ ขอเรียนเชิญ นายไชยยศ  ศักดิ์ศรีศิริสกุล ผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้แจ้ง

รายละเอียดเรื่องนี้ 

นายไชยยศ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน สถานะการเงินการคลังของเทศบาลต าบลแม่คือ ณ ปัจจุบัน      

(ไตรมาส 3) จากประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  ที่ตั้งไว้

ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  จ านวน  
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41,283,600  บาท  ณ ปัจจุบัน มีรายรับจริง จ านวน  27,751,401.78  

บาท  ซึ่งต่ ากว่าประมาณการรายรับ จ านวน  13,532,198.22  บาท ดังนั้น 

ในการบริหารการเงินการคลั งของเทศบาล   ในการใช้จ่ายงบประมาณ             

ต้องค านึงถึงรายรับที่จะเข้ามาเพียงพอกับรายจ่ายหรือไม่อย่างไร รายละเอียด   

ต่าง ๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

2. สรุปผลการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานของแต่ละส่วน/กอง 

ประธานสภาฯ เรื่องนี ้ขอเรียนเชญิหัวหนา้ส่วน/กอง เป็นผู้น าเสนอผลการด าเนินงาน  

 ส านักปลัด 

o งานบริหารทั่วไป 

o งานการเจ้าหน้าที่ 

o งานนิติการ 

o งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

o งานส่งเสรมิการเกษตร 

o งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

o งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

o งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 

o งานกิจการสภา 

น.ส.เกษศิรินนทร ์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ขอสรุปการด าเนินงานของส านักปลัดเทศบาล ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2561  ถึง ปัจจุบัน ทั้ง  9  งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป     

งานการเจ้าหน้าที่   งานนิติการ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานส่งเสริม      

งานการเกษตร  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน และงานกิจการสภา รวมทั้งสิ้น  30  

โครงการ ได้ด าเนินการไปแล้ว  จ านวน  15  โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการอีก 

จ านวน  15   โครงการ ซึ่ งการด าเนินงานบางโครงการ อยู่ ใน ช่วงท้ าย               

ของปี งบประมาณ   และบางโครงการต้ อ งใช้ งบประมาณ จ านวนมาก                  

ในการด าเนินงาน จึงต้องรองบประมาณรายรับเข้ามาให้เพียงพอจึงจะสามารถ

ด าเนนิการได้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 กองการศึกษา 
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นางพัชร ี เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ขอสรุปการด าเนินงานของกองการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2561  ถึง ปัจจุบัน  มีจ านวน  10  โครงการ ได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน  

6  โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  1  โครงการ และ ยังไม่ได้ด าเนินการ  

จ านวน  3  โครงการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 กองช่าง 

นายสันติ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ขอสรุปการด าเนินงานของกองช่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2561  ถึง ปัจจุบัน  มีจ านวน  22  โครงการ ได้ด าเนินการไปแล้ว จ านวน  14  

โครงการ และ ยังไม่ ได้ด าเนินการ  จ านวน  8  โครงการ  ทั้ งนี้ เทศบาล        

ต าบลแม่คือ ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  

จ านวน  1  โครงการ คือ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม 

จ านวน  1  หลัง  งบประมาณจ านวน  7,829,800  บาท  ซึ่งอยู่ระหว่าง     

การด าเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  7 เรื่องอื่นๆ  

นายจรัญ โครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2561  โครงการตดิตั้งป้ายชื่อซอยในต าบลแมค่ือ หมูท่ี่  1 – 6  งบประมาณตั้งไว้  

200,000  บาท  จะด าเนินการเมื่อไหร่ อย่างไร  และพร้อมกันนี้ได้รับแจ้งจาก

ประชาชนว่า บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันต้นแหน           

บริษัทเอกชนได้น าหินคลุกมาถมบริเวณลานดินหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านสันต้นแหน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากลานดินดังกล่าว           

ในฤดูฝนได้  แต่ ในการด าเนินการดั งกล่าวหินคลุกบางส่วน ได้หล่นลงไป              

ในรางระบายน้ า ท าให้ไม่สามารถระบายน้ าได้ จึงขอให้ผู้บริหารได้ส ารวจ

ข้อเท็จจริง และด าเนนิการแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย  

นายนนทวัฒน์  ฝากใหเ้จ้าหน้าที่ได้ตดิตามงานในพื้นที่ อาทิ ปัญหาน้ าท่วมขัง บริเวณหน้าบ้าน

อาจารย์วัลลภ หมูท่ี่  4  ซึ่งได้แจ้งให้กองช่างทราบและแจ้งว่าจะประสานต่อไปยัง

ผูร้ับเหมา แต่ขณะนี้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข พืน้ผิวบริเวณหลังท่อ

ระบายน้ าทรุด ท าให้ขอบบ่อระบายน้ าโผล่ บริเวณบ้านนายศรีมูล  ไชมหาวรรณ 
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ถึง บ้านนายอินศวร  ไชยมาหาวรรณ และบริเวณทางโค้ง หมูท่ี่  4  นายศรีนวล  

ไชมหาวรรณ ได้เสียสละที่ดนิเพื่อให้เป็นถนน ควรท าการปรับปรุงซ่อมแซม        

โดยการใชห้นิคลุก หรอืท าการลาดยาง 

นางสาวสมบูรณ ์ บริเวณด้านหลังวัดเทพินทราราม โรงทอผ้าไทยวน หมู่ที่  4  มีต้นไม้ หญ้ารก       

อีกทั้งยังมีต้นกระถินจ านวนมากบริเวณดังกล่าว  อยากขอความอนุเคราะห์

เทศบาลต าบลแม่คือ ด าเนินการตัดต้นไม้ให้เรียบร้อย ก่อนหน้านี้ได้ประสานงาน

กับทีมงานตัดต้นไม้แลว้แตไ่ด้รับแจง้มาว่าไม่สามารถด าเนินการได ้ 

นายเสถียร จากการแจ้งปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนเมื่อการประชุมคราวที่แล้ว ได้ด าเนินการ

แก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชนแล้วหรอืยัง อาทิ การซ่อมแซมถนนภายในหมูบ่้าน 

หมูท่ี่  4  และวันนีก้็ได้รับการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการ

ประชุมในครั้งนี้ คือ ถนนบริเวณหน้าบ้านนายปั๋น  ชาติเหมาะ ซอย  6 ใกล้กับ     

ร้านช่างเป็ดช ารุดเสียหาย , ถนนซอย  2  เข้าหมูบ่้านธีรยา เริ่มช ารุดเสียหายแล้ว 

เป็นหลุมเป็นบ่อ และฝาท่อระบายน้ า หนา้ร้านลุงอนิศวร หมู่ที่  4  ฝาท่อเหล็ก   

เริ่มผุแล้ว อาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนได้ จึงขอให้เจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบพืน้ที่      

ที่แจง้มาด้วย 

นายประเสริฐ จากการที่ได้แจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาดอยสะเก็ด ให้ด าเนินการย้าย     

เสาไฟฟ้า พื้นที่ หมูท่ี่  5  รวมจ านวน  5  ต้น ขณะนีก้ารไฟฟ้าได้ด าเนินการ       

ย้ายไปแล้ว  2  ต้น ยังค้างอกี  จ านวน  3  ต้น  และ พื้นที่ หมูท่ี่  3  บริเวณ     

ข้างบ้านนายกเทศมนตรี ซึ่งเสาไฟฟ้าดังกล่าวได้กีดขวางถนน อาจเกิดอันตรายได้ 

ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบด าเนนิการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค สาขา

ดอยสะเก็ด ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนด้วย  และกรณีวางท่อบริเวณ   

ล าเหมืองขา้งบ้านฝร่ัง ได้ด าเนินการขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว ผูร้ับเหมาได้เนินการ

วางท่อขนาด  80  เซนติเมตร ถูกต้องตามระเบียบหรอืไม่ ขอให้กองช่างส ารวจ

พืน้ที่และตรวจสอบความถูกต้องด้วย  

นางผ่องศร ี ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า ขอความอนุเคราะห์เทศบาลต าบลแม่คือ เพิ่มจุดติดตั้ง

ไฟกิ่งสาธารณะ บริเวณ ซอย  5  หมู่ที่  2  เพราะในซอยดังกล่าว มีบ้านเรือน

ประชาชนจ านวน  3 – 4  หลัง แต่ก่อนบริเวณบ้านนางลองจะติดตั้งไฟกิ่งส่วนตัว

บริเวณหน้าบ้าน แต่ขณะนี้ นางลอง ได้ย้ายจุดติดตั้งไฟกิ่งดังกล่าวแล้ว บริเวณนั้น

จึงมืด อาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนบริเวณนั้นได้ จึงขอให้เจ้าหน้าที่

ตรวจสอบพืน้ที่เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 
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นายนนทวัฒน์ ขอเพิ่มเติมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอีก  1  เรื่อง คือ ปัญหารางระบาย

น้ าอุดตัน บริเวณ หน้าบ้านนางแสง  หมู่ที่  6  ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่และ

หาทางแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนด้วย ในการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็น

หน้าที่ต้องปฏิบัติ  จะต้องหมั่นลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล และติดตามงานที่ก าลัง

ด าเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ตั้งแต่เริ่มต้นส ารวจพื้นที่ วางผัง และ

ด าเนินการควบคุมดู แลว่าผู้ รับ เหมาท าตามแบบ ตามสัญญาไว้หรือ ไม่            

หากไม่ด าเนินการตามแบบที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องให้ด าเนินการแก้ไข  

ในขณะนั้น  ไม่ควรให้แก้ ไขเมื่ อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมาตรวจ              

ซึ่งอาจท าให้ไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว หรือต้องเสียเวลาในการแก้ไขให้ถูกต้อง     

ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการนั้น ควรจะลงพื้นที่ส ารวจ

ตรวจสอบในทุก ๆ งานที่ได้รับมอบหมาย บางครั้งสมาชิกสภาฯ ในพืน้ที่ ได้ลงพื้นที่

ดูแลความเรียบร้อยและความถูกต้องของงานแต่ละโครงการ เห็นความผิดพลาด   

ที่ต้องแก้ไข ก็ขอให้ตรวจสอบโดยด่วนในขณะนั้นตามที่ได้รับแจ้ง และให้แจ้งหรือ

อธิบายให้สมาชิกสภาฯ เข้าใจในกระบวนการท างานที่มีข้อสงสัย เพื่อคลาย     

ความกังวลใจและเขา้ใจตรงกันในการท างานแต่ละโครงการ 

นายสันติ ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ที่ได้ร่วมกันสอดส่องดูแลในการท างานในแต่ละโครงการ

ในพื้นที่ ขอน้อมรับในค าติชมที่ท่านได้แจ้งในที่ประชุมแห่งนี้ และในคราวต่อไป     

จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ให้ค าแนะน าไว้ 

นายธีรศานต์ ขอแจง้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ผู้บริหารได้รับทราบและหาแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ ขณะนี้เป็นฤดูฝน จะมีน้ าท่วมขังถนนของทั้งต าบลแม่คือ 

ในซอยของแต่ละหมู่บ้านทั้ ง  6  หมู่บ้าน  ขอให้ ช่างได้ออกส ารวจเพื่อหา          

แนวทางแก้ไข โดยเฉพาะ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  5  หมู่ที่  3  และหมู่ที่  

4  หน้าบ้านอาจารย์วัลลภ ขอให้พิจารณาแก้ไขโดยด่วน , การดูแลระบบกล้อง

วงจรปิดของเทศบาลต าบลแม่คือ บางกรณี เกิดอุบัติ เหตุ หรือ เหตุต่าง ๆ            

ไม่สามารถดูกล้องได้เลย ช ารุดเสียหาย และไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ,  ปัญหา

การช ารุดเสียหายของบ่อพักน้ าในโครงการหมู่บ้านไผ่ทองวิว หมู่ที่  6  ขณะนี้     

เกิดการช ารุดเสียหายผุพัง ประชาชนละแวกนั้นได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปพลาง 

โดยการน าไม้ และพลาสติก มาปิดไว้แทน ซึ่งไม่มีความคงทนถาวร ขอให้ช่าง

ส ารวจปัญหาด้วย และ ปัญหาเรื่องกระจกมุมโค้งที่เทศบาลต าบลแม่คือ น าไป

ติดตั้ง ณ จุดเสี่ยงต่าง  ๆ ภายในต าบล บางจุดช ารุดเสียหาย ขอให้ตรวจสอบ     

และซ่อมแซมด้วย  
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ประธานสภาฯ ขอประสานงานการย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณท้ายซอย  1  และ ท้ายซอย  4  หมู่ที่  

2  เพราะกีดขวางการจราจร ประชาชนเลี้ยวรถเข้าออกล าบาก อาจเกิดอุบัติเหตุ

ขึน้ได้   

นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ที่เป็นตัวแทนประชาชนน าปัญหาต่าง ๆ เสนอ      

ต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาใหแ้ก่พี่นอ้งประชาชนทั้ง  6  หมูบ่้านในต าบล    

แมค่ือ จากปัญหาที่สมาชิกสภาฯ ได้แจ้งมา กรณีการจัดท าป้ายซอยทั้งต าบล    

รวมทั้งสิน้จ านวน  120  ป้าย ได้ตัง้งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561  จ านวน  200,000  บาท             

จะรีบด าเนินการให้อย่างเร่งด่วน , กรณีหนิคลุกปิดทางระบายน้ า บริเวณ รพ.สต. 

บ้านสันต้นแหน จะแจ้งสว่นที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ ส่วนการแก้ไข

ปัญหาน้ าท่วมขังในพืน้ที่ต าบลแมค่ือ บางจุดด าเนินการแก้ไขยากมาก เพราะไม่มี  

ที่หรอืทางระบายน้ าออกเลย บางจุดขอบข้างถนนสูงกว่าถนน บางจุดได้ท าพนังกัน

ดินไว้แตสู่งกว่าขอบถนน ซึ่งก็จะมอบหมายใหก้องช่างหาแนวทางแก้ไขให้ทั่วทุกจุด    

ส่วนกรณีกล้องวงจรปิดของต าบลแมค่ือ จะขอให้ปลัดเทศบาลช้ีแจงรายละเอียด 

ปลัดเทศบาล กรณีกล้องวงจรปิดทั่วทั้งต าบลแม่คือ ในการติดตั้งรอบแรกเมื่อหลายปีก่อน 

จ านวน  10  จุด ทั่วพืน้ที่ต าบลแม่คอื ขณะนี้กล้องทั้ง  10  ตัวช ารุดไม่สามารถใช้

การและซ่อมแซมได้แล้ว      ส่วนการติดตั้งจ านวนกล้องเพิ่มในรอบล่าสุดนี ้

จ านวน  8  จุด ยังอยู่ในการดูแลของบริษัท ซึ่งหากเกิดการช ารุดเสียหายทาง

บริษัทก็จะเข้ามาซ่อมแซมให ้บางจุดติดตั้งใกล้กับหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง และใกล้

ต้นไม ้ก็เกิดปัญหาการช ารุดเสียหายได้ง่ายยิ่งขึน้  

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านส าหรับการพิจารณาญัตติต่างๆ ในการประชุม   

ครั้งนี้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่   หากไม่มี ขอปิดการประชุม

สภาเทศบาลต าบลแม่คือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่  1  ประจ าปี ๒๕61

ต่อไป และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

ปิดประชุมเวลา 14.00  น. 
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                                       ลงชื่อ)        ผอ่งศรี  ชัยรุ่งเรอืง      ผูบ้ันทึกการประชุม 

                                                 (นางผ่องศรี  ชัยรุ่งเรอืง) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

 

 

                             (ลงชื่อ)          ศรไีว  ยะจา     ผูต้รวจบันทึกการประชุม 

    (นางศรีไว  ยะจา) 

                                             ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่คอื 

 


