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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังท่ี  1  ประจ าปี  2562 

 วันพุธ  ที่  21  สิงหาคม  2562   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. นายบุญมี  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  ไชยเทพ 

6. นายทวีสิน  มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ทวีสิน  มูลเทพ 

7. นายมงคล  ถาปินตา สมาชิกสภาเทศบาล มงคล  ถาปินตา 

8. นายธีรศานต์  เดชปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ธีรศานต์  เดชปัญญา 

9. นายประเสริฐ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล ประเสริฐ  บุญมา 

๑0. นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมบูรณ์  ชูยกปิ่น 

11. นายนนทวัฒน์  วรรณา สมาชิกสภาเทศบาล นนทวัฒน์  วรรณา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

  ไม่ม ี

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายฉลอง  เครื่องนันตา รองนายกเทศมนตรี ฉลอง  เครื่องนันตา 

2. นายอดุลย์  เตชะ รองนายกเทศมนตรี อดุลย์  เตชะ 

3. นายนพพร  พยัคฆา เลขานุการนายกฯ นพพร  พยัคฆา 

4. นางสาวสุริศรี  สารพฤกษ์ ปลัดเทศบาล สุริศรี  สารพฤกษ์ 

5. นายกษิตกิานต ์ ปาจุวัง รองปลัดเทศบาล กษิตกิานต ์ ปาจุวัง 

6. นางสาวเกษศิรินทร์  กันทะอินทร์ หัวหนา้ส านักปลัด เกษศริินทร์  กันทะอินทร์ 
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7. นางพัชรี  ถิรขจรวงค์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา พัชร ี ถิรขจรวงศ์ 

9. นายไชยยศ  ศักดิ์ศรีศริิสกุล ผู้อ านวยการกองคลัง ไชยยศ  ศักดิ์ศรศีริิสกุล 

10. นายชวารินทร์  เขื่อนจินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ชวารนิทร ์ เขื่อนจนิดาวงศ์ 

11. นายธนวัฒน์  บุญทวี ผอ.ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ ธนวัฒน ์ บุญทว ี

12. นายสุรเชษฐ  คชนิล นติกิรช านาญการ สุรเชษฐ  คชนิล 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ                ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือผูท้รงเกียรติทุกท่าน การประชุมในวันนี้มี

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คอื มาประชุม จ านวน  11  คน ข้าพเจ้าขอเปิดการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คอื สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี ๒๕62 

และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับต่อไป 

เลขานุการสภาฯ      เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมการ

ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ เรื่อง  การเปิด

สมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  2562 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

เรื่อง  การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

สมัยสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  2562 

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

     ด้วยสภาเทศบาลต าบลแม่คือ ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  

2562  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3  ประจ าปี  2562  มีก าหนด  30  

วัน เริ่มตัง้แต่ วันที่  วันที่  1 – 30  สงิหาคม  2562 

      อาศัยอ านาจในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 

แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562 มีก าหนดการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลแม่คือ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562  ในวันที่  21  สิงหาคม  

2562  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ  

          จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  15  สิงหาคม  2562 

 (นางศรีไว  ยะจา) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 
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ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ          -  ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปิดเสียงโทรศัพท์ และไม่เล่นโทรศัพท์

ขณะประชุม 

-  ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมงานในกิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

และกิจกรรมอื่นๆ ที่ผ่านมา 

  -  แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอ าเภอดอยสะเก็ด กิจกรรม “ปั่นไปปล่อย” โดย

ชมรมอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ ระยะทางจากที่ว่าการ

อ าเภอดอยสะเก็ดไปเขื่อนแม่กวง ค่าลงทะเบียนส าหรับเยาวชน ๑๔๙ บาท 

ส าหรับประชาชนทั่วไป ๒๙๙ บาท ได้เสือ้ยืด ๑ ตัว หางบัตรแลกของรางวัล 

-  วันที่  ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โครงการอบรมประชาชนประจ าต าบลช่วง

เข้าพรรษาต าบลแม่คือ ประจ าปี  2562 ณ วัดสันต้นแหน เวลา ๑๘.๐๐ น. 

เป็นต้นไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2       เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัย

ที่  2  คร้ังท่ี  1  ประจ าปี  2562   เมื่อวันท่ี  28  พฤษภาคม  2562 

ประธานสภาฯ               สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ  แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ   ที่ฝ่าย

เลขานุการฯได้ส่งให้ขอท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจดูทุกหน้า ถ้าท่านผู้ใด

ประสงค์จะแก้ไขข้อความ ค าผิด  ขอเรียนเชิญ  

ประธานสภาฯ      ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภา

เทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่   1 ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  28  

พฤษภาคม  2562 

มติท่ีประชุมฯ            สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล        

แม่คือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่  1    ประจ าปี  2562  เมื่อวันท่ี 28  

พฤษภาคม  2562 

                          ด้วยมติเห็นชอบ  10  เสียง   

 ไม่เห็นด้วย  -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3 ญัตติ ขอรับความเห็นชอบ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 
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ประธานสภาฯ      ในระเบียบวาระนี้ได้รับญัตติเกี่ยวกับงบประมาณจากนายกเทศมนตรีในการ

เสนอให้สภาพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2563 ซึ่งในวันนี้ ได้รับแจ้งประสานงานจากนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือว่า 

ป่วย และนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ได้ จึง

ได้มอบหมายให้ นายฉลอง  เครื่องนันตา  รองนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ       

เป็นผู้แถลงงบประมาณ ชี้แจงหลักการและเหตุผล ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ 

ได้เสนอร่างให้พิจารณา เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2562 ให้สภาฯ พิจารณาแล้ว

จึงขอเชญิรองนายกเทศมนตรีฯ ชีแ้จงตอ่ไป 

รองนายกเทศมนตรีฯ      เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติ

เรื่ องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .  2563  มาเพื่ อ             

น าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งขอเสนอบันทึก

หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

ก.  ด้านบรหิารงานทั่วไป 

 1.  แผนงานบริการทั่วไป   14,184,815  บาท 

 2.  แผนงานรักษาความสงบภายใน    1,279,080 บาท 

ข.  ด้านบริการชุมชนและสังคม 

1. แผนงานการศกึษา      9,696,260  บาท 

2. แผนงานสาธารณสุข       554,000  บาท 

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์        140,000  บาท 

4. แผนงานเคหะและชุมชน     5,265,950  บาท 

5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน       245,000 บาท 

6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   478,500  บาท 

ค.  ด้านการเศรษฐกิจ 

 1.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      881,700  บาท 

 2.  แผนงานการเกษตร        677,530  บาท 

ง.  ด้านงบกลาง 

 1.  แผนงานงบกลาง            11,813,208  บาท 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น          45,216,043  บาท 
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     เหตุผล 

     เพื่อใช้ในการด าเนินการตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 เพื่อให้สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลแมค่ือ เห็นชอบต่อไป 

รองนายกเทศมนตรีฯ      รายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 ขอมอบใหร้องปลัดเทศบาลเป็นผู้ช้ีแจงตอ่ไป 

รองปลัดเทศบาล      เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน จากที่

ได้รับมอบหมายจากรองนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ จะขอแถลงให้ท่าน

ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลังตลอดจน

หลักการและแนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  

ดังตอ่ไปนี้ 

1.  สถานการณคลัง 

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ณ วันที่  31  

กรกฎาคม  พ.ศ.  2562  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีสถานะการเงนิ ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิน้  33,079,936.35  บาท 

1.1.2 เงินสะสม  11,721,182.54  บาท 

1.1.3 ทุนส ารองเงนิสะสม  10,164,476.87  บาท 

1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เปิด ( ณ วันที่  30  

กันยายน  2561)  จ านวน  -  โครงการ  รวม  -  บาท 

1.1.5 รายการที่ได้กันเงนิไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนีผู้กพัน  จ านวน  -  รายการ    

รวม  -  บาท 

1.1.6 เงินกู้ค้าง  -  บาท 

2.  การบรหิารงบประมาณ ในปีงบประมาณ  2561 

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น  40,915,654.02  บาท ประกอบด้วย 

    หมวดภาษีอากร         1,347,948.65  บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   689,858.20  บาท 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                         221,259.07  บาท 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                -  บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 76,915.00  บาท 

    หมวดรายได้จากทุน                                                   -  บาท 
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    หมวดภาษีจัดสรร                              21,803,379.10  บาท 

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                       16,776,294.00  บาท 

   (2)  เงนิอุดหนุนที่รัฐบาลใหโ้ดยระบุวัตถุประสงค์   7,284,650.00  บาท 

   (3)  รายจ่ายจริง  จ านวน  36,703,691.27  บาท 

    งบกลาง          9,525,661.38  บาท 

    งบบุคลากร        13,908,239.00  บาท 

    งบด าเนินการ            8,958,781.89  บาท 

    งบลงทุน          2,937,909.00  บาท 

    งบรายจา่ยอื่น     28,600.00  บาท 

    งบเงินอุดหนุน         1,344,500.00  บาท 

(4 )  รายจ่ ายที่ จ่ ายจาก เงินอุ ดหนุ นที่ รั ฐบ าล ให้ โดยระบุ วัตถุ ป ระสงค์  

7,284,650.00  บาท 

(5 )  มี ก ารจ่ าย เงิน ส ะสม เพื่ อ ด า เนิ น ก ารต ามอ าน าจหน้ าที่  จ าน วน  

2,611,500.00  บาท 

2.1  ประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   รายได้จัดเก็บ 

    หมวดภาษีอากร         1,080,000.00  บาท 

    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   611,360.00  บาท 

    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                         220,000.00  บาท 

    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               -  บาท 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                  7,000.00  บาท 

  หมวดรายได้จากทุน                                                 -  บาท

  รวมรายได้จัดเก็บ     1,918,360.00  บาท 

   รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

 หมวดภาษีจัดสรร   21,697,000.00  บาท 

   รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   22,000,000.00  บาท 

           รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น  45,615,360.00  บาท 

2.2  ประมาณการรายจ่ายตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2563 
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   จา่ยจากงบประมาณ 

    งบเงินอุดหนุน         1,611,500.00  บาท 

    งบบุคลากร              16,861,175.00  บาท 

    งบลงทุน                          2,740,050.00  บาท 

 งบด าเนินการ     12,145,110.00  บาท 

  งบรายจ่ายอื่น              45,000.00  บาท 

 งบกลาง     11,813,208.00  บาท 

    รวมรายจ่ายจากงบประมาณ  45,216,043.00  บาท 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม หากไม่มีจะได้ขอมติที่ประชุม สมาชิก

สภาฯ ท่านใดเห็นชอบกับร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563  (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  โปรดยกมอื  

มติท่ีประชุม              มีมติเห็นชอบ   10  เสียง 

 ไม่เห็นชอบ     -  เสียง   

งดออกเสียง     1  เสียง 

ประธานสภาฯ เพื่อให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2563 เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จึงขอเรียนเชิญ นายกษิติกานต์  

ปาจุวัง  รองปลัดเทศบาล ได้ช้ีแจงระเบียบข้อบังคับในการประชุมสภาฯ ในวาระนี้ 

รองปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวม

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  2  พ.ศ.  2554) ข้อ 45 ระบุว่าญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง 

ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ ช่ั วโมง นับแต่สภา

ท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  ประกอบกับข้อ 49 

ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไป

ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และที่ประชุมสภาท้องถิ่น

จะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้ องถิ่ น  พ .ศ .2547  จึงขอให้ที่ ป ระชุมได้พิ จารณ าแต่งตั้ ง

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  พร้อมทั้งพิจารณาก าหนดระยะเวลาแปร
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ญัตติต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 

7 คน  

ประธานสภาฯ ตามที่รองปลัดเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบฯ ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ

รับทราบแล้วนั้น จึงขอสอบถามที่ประชุมสภาฯ ว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่าง

เทศบัญญั ติ งบประมาณ รายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .  256 3                

จะตั้งคณะกรรมการแปรญัตติจ านวนกี่คน 

นายมงคล เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอเสนอว่า

ควรตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2562  จ านวน  7 คน 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง การตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  จ านวน  7 คน 

1.  นายบุญมี  ไชยเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล       เป็นผู้รับรอง 

2.  นายทวีสิน  มูลเทพ  สมาชิกสภาเทศบาล  เป็นผู้รับรอง 

     มีผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่ 

- ไม่มี    - 

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้  มีมติเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

จ านวน 7 คน 

ประธานสภาฯ เพื่อให้การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2563 เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ จึงขอเรียนเชิญ นายกษิติกานต์  

ปาจุวัง  รองปลัดเทศบาล ได้ ชี้แจงวิธีการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ          

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563   ในวาระ

นี ้

รองปลัดเทศบาล เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ตามระเบียบ

กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (รวมแก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่  2  พ.ศ.  2554) สรุปได้ดังนี้ 

- วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภา

ท้องถิ่น  และมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแตล่ะคน

มีสทิธิ์รับรองได้เพียงครั้งเดียว 
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- การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน  และให้น าวิธีการเลือก  ตามข้อ 

12 คือวิธีการเลือก รองประธานสภาฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  กล่าวคือ ให้

เลือกคนที่หนึ่งก่อนแล้วเลือกคนล าดับต่อไป  โดยใช้วิธีการตามข้อ 8       

โดยอนุโลม กล่าวคือ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อที่เสนอ 

โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้ว

ให้ประกาศคะแนนต่อที่ประชุม  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้าได้

คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน  ให้เลือกใหมเ่ฉพาะคนที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดย

ใช้วธิีเดิมถ้าผลการเลือกตั้งใหม่  ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก  ให้ใช้วิธี

จับฉลากเฉพาะผูไ้ด้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 

- ในการตรวจนับคะแนน ให้ประธานฯเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสอง

คนมาช่วยในการนับคะแนน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเริ่มให้มีการเลือก

คณะกรรมการแปรญัตติรา่งเทศบัญญัติฯ โดยเริ่มให้มกีารเสนอชื่อ คนที่  1   

นายบุญมี เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอเสนอชื่อ 

นายประเสริฐ  บุญมา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  1 

ประธานสภาฯ      ขอผูร้ับรอง จ านวน  2  คน 

 1.  นายมงคล ถาปินตา  เป็นผู้รับรอง 

 2.  นางสาวสมบูรณ์  จูยกปิ่น  เป็นผู้รับรอง 

      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอบุคคลใดอีกหรอืไม่   

   - ปรากฏว่าไม่มี - 

มติท่ีประชุม จึงเป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้  มีมติ เห็นชอบให้   นายประเสริฐ  บุญมา                   

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 คนที่  1   

ประธานสภาฯ  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  2  ขอเชิญเสนอชื่อ 

นายธีรศานต์   เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอเสนอชื่อ 

นายมงคล  ถาปินตา  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  2 

ประธานสภาฯ      ขอผูร้ับรอง จ านวน  2  คน 

 1. นายบุญมี  ไชยเทพ  เป็นผู้รับรอง 

 2.  นายทวีสิน มูลเทพ  เป็นผู้รับรอง 

      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอบุคคลใดอีกหรอืไม่   

   - ปรากฏว่าไม่มี - 
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มติท่ีประชุม จึงเป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายมงคล  ถาปินตา เป็น

คณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 คนที่  2   

ประธานสภาฯ  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  3  ขอเชญิเสนอชื่อ 

นายทวสีิน   เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอเสนอชื่อ 

นายจรัญ  กิจสุภา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  3 

ประธานสภาฯ      ขอผูร้ับรอง จ านวน  2  คน 

 1.  นายธีรศานต ์ เดชปัญญา เป็นผู้รับรอง 

 2.  นายบุญมี  ไชยเทพ   เป็นผู้รับรอง 

      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอบุคคลใดอีกหรอืไม่   

   - ปรากฏว่าไม่มี - 

มติท่ีประชุม จึงเป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้  มีมติเห็นชอบให้  นายจรัญ  กิจสุภา เป็น

คณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 คนที่  3   

ประธานสภาฯ  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  4  ขอเชญิเสนอชื่อ 

นายประเสริฐ   เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอเสนอชื่อ 

นายบุญมี  ไชยเทพ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  4 

ประธานสภาฯ      ขอผูร้ับรอง จ านวน  2  คน 

 1.  นายทวีสิน  มูลเทพ  เป็นผู้รับรอง 

 2.  นายจรัญ  กิจสุภา  เป็นผู้รับรอง 

      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอบุคคลใดอีกหรอืไม่   

   - ปรากฏว่าไม่มี - 

มติท่ีประชุม จึงเป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้  นายบุญมี  ไชยเทพ  เป็น

คณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 คนที่  4   

ประธานสภาฯ   ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  5  ขอเชิญเสนอชื่อ 

นางสาวสมบูรณ ์  เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอเสนอชื่อ 

นายธีรศานต์ เดชปัญญา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  5 

ประธานสภาฯ ขอผูร้ับรอง จ านวน  2  คน 
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 1.  นายมงคล ถาปินตา เป็นผู้รับรอง 

 2.  นายประเสริฐ  บุญมา เป็นผู้รับรอง 

      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอบุคคลใดอีกหรอืไม่   

   - ปรากฏว่าไม่มี - 

มติท่ีประชุม จึงเป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายธีรศานต์  เดชปัญญา      

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 คนที่  5   

ประธานสภาฯ  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  6  ขอเชิญเสนอชื่อ 

นายมงคล เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอเสนอชื่อ 

นางสาวสมบูรณ์ ชูยกปิ่น  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  6 

ประธานสภาฯ      ขอผูร้ับรอง จ านวน  2  คน 

 1.  นายประเสริฐ  บุญมา เป็นผู้รับรอง 

 2.  นายเสถียร  ทาเขียว  เป็นผู้รับรอง 

      มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอบุคคลใดอีกหรอืไม่   

   - ปรากฏว่าไม่มี - 

มติท่ีประชุม จึงเป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้  นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น       

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 คนที่  6   

ประธานสภาฯ  ต่อไป เป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติฯ คนที่  7  ขอเชิญเสนอชื่อ 

นายเสถียร เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอเสนอชื่อ 

นายนนทวัฒน์  วรรณา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ  คนที่  7 

ประธานสภาฯ ขอผูร้ับรอง จ านวน  2  คน 

 1.  นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น เป็นผู้รับรอง 

 2.  นายบุญมี  ไชยเทพ  เป็นผู้รับรอง 

 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอบุคคลใดอีกหรอืไม่   

   - ปรากฏว่าไม่มี - 

มติท่ีประชุม จึงเป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้  มีมติเห็นชอบให้  นายนนทวัฒน์  วรรณา              

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 คนที่  7   
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ประธานสภาฯ จึงเป็นอันว่าสภาเทศบาลต าบลแม่คือ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 

จ านวน  7  คน ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัยที่   3  

ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562  ดังนี้ 

1. นายประเสริฐ  บุญมา   

2. นายมงคล ถาปินตา      

3. นายจรัญ  กิจสุภา    

4. นายบุญมี  ไชยเทพ    

5. นายธีรศานต์  เดชปัญญา   

6. นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น  

7. นายนนทวัฒน์  วรรณา   

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ พิจารณาก าหนด

ระยะเวลาแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.  2563  

นายเสถียร เรียนประธานสภาฯ  ขอเสนอให้แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 มีก าหนด 3 วัน คือ วันที่   23  – 25  

สิงหาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ของทุกวัน           

ณ หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ  

ประธานสภาฯ ขอผูร้ับรอง   

1.  นายมงคล ถาปินตา เป็นผู้รับรอง 

 2.  นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น เป็นผู้รับรอง 

     มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรอืไม่  

     - ไม่ม ี– 

มติท่ีประชุม เป็นอันว่า สภาเทศบาลต าบลแม่คือมีมติเห็นชอบในการก าหนด        แปร

ญัตติ  แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563  มีก าหนด  3 วัน คือ วันที่  23 - 25 สิงหาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 

08.30 น. ถึง 16.30 น. ของทุกวัน 

ประธานสภาฯ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 รับไปด าเนนิการตอ่ไป 
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- พักรับประทานอาหารกลางวัน  - 

ระเบียบวาระที่  4  ญัตติ  แจ้งเพื่อทราบ 

 การสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐา     

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ ขอเรียนเชิญ น.ส.เกษศิรินทร์  กันทะอินทร์  หัวหน้าส านักปลัด 

ได้แจง้รายละเอียดใหท้ี่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

น.ส.เกษศิรินทร ์ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน  จากการ

ประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน รวมทั้งวัดต่างๆ ในต าบลแม่คือ เข้าร่วมประชุม โครงการดังกล่าว

ชื่อว่า “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”         

เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงสืบทอดประปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ในการเห็นความส าคัญของต้นไม้ การอนุรักษ์พืช อนุรักษ์ประเพณี ชุมชน          

แหล่งเรียนรู้ส าหรับชนรุ่นหลัง ส าหรับในพื้นที่ต าบลแม่คือ คณะกรรมการฯ ได้

พิจารณา “ผักเชยีงดา” เป็นพืชที่ควรอนุรักษ์ไว้   

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง  อื่นๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่น ๆ ในวาระนี้ ก็ขอเรียนเชิญ 

นายเสถียร ท่านประธานฯ ที่เคารพ ขอแจง้ในที่ประชุมแห่งนี้ว่า ในหมู่ที่ ๔ ซอย ๖ บริเวณหน้า

บ้านยายเขียว  แก้วน้อย กับบ้านนายสมคิด สภาพถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขอฝากให้

ช่วยซ่อมแซมด้วย 

นายประเสริฐ  ท่านประธานฯ ที่เคารพ ขอปรึกษาเรื่องสะพานหมู่ที่ ๕ แคบมากท าให้เกิดอุบัติเหตุ

บ่อยๆ ขอให้เทศบาลฯ ขยายสะพานให้กว้างขึ้น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อีกเรื่องหนึ่ง 

หมู่ที่ ๓ หน้าบ้าน ผู้พันไสวมีสายเคเบิ้ลหรือสายไฟฟ้าหย่อนลงมามาก ขอให้

เทศบาลฯ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยด าเนินการเก็บสายดังกล่าวให้

เรียบร้อย 
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นายนนทวัฒน์  ท่านประธานฯ ที่เคารพ บริเวณหน้าทางเข้าบ้านป่าบง หมู่ที่ ๔ มีเสาไฟฟ้ากับ

ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเมื่อมีรถบรรทุกหรือรถใหญ่ใช้ทางเข้าออกดังกล่าวมักจะไปเกี่ยว

สายไฟฟ้าท าใหไ้ฟฟ้าดับอยู่บ่อยๆ ชาวบ้านได้รับผลกระทบตลอด หากน าเสาไฟฟ้า

ถอยออกไปอีกประมาณ ๓ เมตร และตัดต้นไม้ใหญ่ให้โล่ง น่าจะลดปัญหารถไป

เกี่ยวสายไฟฟ้าได้ลงมาก อีกบริเวณที่พบปัญหาคล้ายกันคือบริเวณหน้าบ้าน

อาจารย์วัลลภ มีต้นไม้ที่รุกล้ าแนวสายไฟฟ้ามักจะมีปัญหาเมื่อมีการตัดต้นไม้

ดังกล่าวไฟฟ้ามักจะชอร์ต (ลัดวงจร) เสมอ ขอให้เทศบาลฯ ประสานการไฟฟ้าให้

ระมัดระวังในการตัดกิ่งไม้ด้วย และบริเวณปากซอยทางเข้าหมู่บ้านเลคแลนด์เก่ามี

ต้นไม้รุกล้ าเข้ามาบนถนน ท าให้รถที่ใช้บริเวณนั้นต้องหลบกิ่งไม้เหล่านั้น ขอให้

เทศบาลฯ ตัดแตง่ให้เรยีบร้อย 

นายมงคล  ท่านประธานฯ ที่เคารพ ขอแจ้งท่านผู้บริหารผ่านท่านประธานฯ พบว่า ปัญหาใน

การจัดเก็บขยะที่ในชุมชนที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ในบางพื้นที่ เช่น ไม่เก็บหรือเก็บไม่หมด 

อาจเกิดจากความตั้งใจหรือเพราะรถขยะเต็มหรือเพราะเหตุใดมิอาจทราบได้ 

บางครั้งบ้านที่อยู่ในซอยก็เก็บไม่หมด ขอให้ตรวจสอบด้วย และสืบเนื่องจาก

ปัญหาที่รถใหญ่มักจะเกี่ยวสายไฟบ่อยๆ ในหมู่ที่ ๔ ขอเสนอให้มีถังเคมีดับเพลิงไว้

ในแต่ละหมู่บ้านด้วย เพื่อดับไฟได้หากเกิดเหตุขึ้น อีกปัญหาหนึ่งมีน้ าขังบริเวณ

ซอย ๗ หมูท่ี ่๔ เสนอใหม้ีการเจาะถนนวางท่อจะสามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้ 

นายจรัญ  ท่านประธานฯ ที่เคารพ ขอแจ้งว่า ปากทางเข้าหมู่บ้านเลคแลนด์ช ารุดมาก ขอให้

เทศบาลฯ ซ่อมแซมด้วย 

นายธีรศานต์  ท่านประธานฯ ที่เคารพ ขอแจ้งปัญหาที่พบดังนี้ ป้ายที่บอกพิกัดหมู่บ้านบริเวณ

ถนนสายแม่คือเขตติดต่อหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ มีลักษณะกลับกัน ไม่ตรงกับความ

เป็นจริง ขอให้ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องด้วย เกรงว่าผู้ใช้ถนนจะเกิดความสับสน 

สอบถามอีกประการหนึ่ง ติดตามโครงการก่อสร้างโครงการวางท่อพร้อมบ่อพัก 

บริเวณถนนสายหมู่ที่ ๔ ต าบลแม่คือ กับหมู่ที่ ๙ ต าบลสันปูเลย มีแนวโน้มจะ

ก่อสร้างทันปีงบประมาณนี้หรือไม่ อย่างไร และสุดท้ายกรณีที่มีการท าข้อตกลง

ระหว่างเจ้าของบ่อดินกับเทศบาลฯ โดยมีผู้ใหญ่บ้านร่วมตกลงด้วย ทั้งนี้ขอให้

เทศบาลฯ เปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบด้วย 

นางผ่องศร ี  ท่านประธานฯ ที่เคารพ เนื่องจาก ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๒ มืดมาก ขอฝากเทศบาลฯ 

พิจารณาติดไฟกิ่งให้ด้วย 

ประธานสภาฯ  แจ้งไฟกิ่งเสียปากทางเข้าโลตัสเยือ้งรา้นเอ็ดดี้คาร์แคร์ 
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น.ส.สมบูรณ ์  ท่านประธานฯ ที่เคารพ ขอให้เทศบาลดูแลเสียงตามสายด้วย ไม่ค่อยได้ยิน 

ประธานสภาฯ  จากปัญหาที่สมาชิกได้แจ้งในที่ประชุมนี้ ขอฝากผู้บริหารแก้ปัญหาตามที่แจ้งด้วย 

หากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งสมาชิกได้ทราบด้วย ขอเชิญ  นายฉลอง     

เครื่องนันตา รองนายกเทศมนตรีชี้แจงในปัญหาที่สมาชิกสภาฯ ได้แจ้งในที่ประชุม

สภาฯ ในวาระนี้ 

รองนายกเทศมนตรี ท่านประธานฯ ท่านสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน คณะผู้บริหารรับทราบปัญหา

ต่างๆ แล้ว จะได้น าเรียนนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาด าเนินการ ขอตอบแนว

ทางแก้ไขปัญหาดังนี้ 

   - ปัญหาเรง่ดว่น เชน่ ถนนช ารุดจะรีบด าเนินการทันที 

   - การขยายสะพานหมูท่ี่ ๕ ต้องบรรจุเขา้แผนฯ เพราะเป็นโครงการใหม่ 

- เรื่องไฟฟ้าหรอืกิ่งไม้ที่มีผลกระทบกับประชาชนนั้น ได้แจ้งกองช่างให้ด าเนินการ

ประสานกับการไฟฟ้าอ าเภอดอยสะเก็ด หากเป็นในส่วนที่เทศบาลฯ จัดการได้ก็

จะด าเนนิการทันที 

- ขยะที่ท่านสมาชิกได้แจ้ง ท่านรองฯ อดุลย์  เตชะ จะได้สั่งการเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบต่อไป 

- กรณีน้ าขังหมู่ที่  ๗ และป้ายบอกหมู่บ้านระหว่างหมู่ที่  ๑ และหมู่ที่  ๒ ได้

มอบหมายกองช่างตรวจสอบและแก้ไข 

- โครงการวางท่อหมู่ที่ ๔ (สันนกเขา) ขณะนี้ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการและ

รองบประมาณ 

ประธานสภาฯ   ขอเชญิท่านปลัดเทศบาล ชีแ้จง 

ปลัดเทศบาล            ท่านประธาน สมาชิกสภาทุกท่าน ตามปกติแล้วโครงการก่อสร้างที่บรรจุอยู่ใน    

เทศบัญญัติปีงบประมาณปัจจุบัน หากไม่สามารถด าเนินการภายในปีงบประมาณ

นั้นๆ ได้ ก็สามารถกันเงนิงบประมาณของโครงการนั้นไปท าในปีงบประมาณต่อไป

ได้ ถ้าโครงการนั้นได้ท าสัญญาแล้ว อ านาจในการกันเงินอยู่ที่นายกเทศมนตรี    

หากยังไม่ได้ท าสัญญา อ านาจในการกันเงินอยู่ที่สภาฯ ส าหรับโครงการพนังกันดิน

และขยายถนนหมู่ที่ ๓ นั้น เนื่องจากมีผู้ยื่นเสนอราคารายเดียว คณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ เสนอราคาพบว่า คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอนั้น           

ขาดคุณสมบัติในส่วนของหนังสือรับรองผลงาน จึงมีมติยกเลิกการประกวดราคา

ด้วยอิ เล็กทรอนิกส์ครั้ งนี้  และจะได้ประกาศประกวดราคาในครั้ งต่อ ไป             

ส่วนงบประมาณการก่อสร้างได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว โครงการนี้    

จะได้ด าเนินการตอ่ไปอย่างแน่นอน 
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ประธานสภาฯ  เชญิท่านรองนายกฯ ชีแ้จงตอ่ 

รองนายกเทศมนตรี   - ท่านประธานฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงข้อปัญหาต่อ กรณีเรื่องข้อตกลงที่

สมาชิกได้ตั้ งข้อสังเกตนั้น  คณะผู้บริหารขอน้อมรับว่ายั งขาดการแจ้ง

ประชาสัมพันธ์กับประชาชนและสภาแห่งนี้ได้ทราบ ทั้งนี้จะได้น าเรียนท่าน

นายกฯ เพื่อชีแ้จงตอ่สภาแหง่นี้และประชาชนได้รับทราบต่อไป 

- ส่วนถนนหน้าปากซอยเลคแลนด์นั้น ผู้ประกอบการได้รับปากกับเทศบาลฯ ว่า

จะขอซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยโดยเร็ว  

- ส าหรับไฟกิ่งซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๒ สามารถติดตั้งได้ทันที ทราบว่ามีสายไฟอยู่แล้ว 

ทั้งนีจ้ะได้สั่งการให้กองช่างตรวจสอบและด าเนินการ 

- เนื่องจากเสียงตามสายของเทศบาลฯ มีสภาพเก่าแก่ บางแห่งก็ช ารุดทรุดโทรม

เพราะใช้การมานานแล้ว เทศบาลฯ จะได้พิจารณาตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุง

เสียงตามสายทั้งระบบในอนาคต ส าหรับในช่วงนี้ ขอความร่วมมือหากมี

ประชาชนแจ้งว่าตรงจุดไหนช ารุดเสียหาย ช่วยแจ้งมาเทศบาลฯ ด้วยจะได้

ด าเนนิการซ่อมแซมให้ใช้การได้ไปพลางก่อน 

ประธานสภาฯ           ขอฝากการลงหินคลุก ขอให้เริ่มตั้งแต่ต้นปีได้หรือไม่ หากด าเนินการในช่วงฤดูฝน 

อาจท าใหเ้กิดความเสียหายใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เพิ่มเติมคือถนนซอย ๒ หมู่ที่ ๑ 

ถนนช ารุดยังไม่มีเจา้หนา้ที่เข้าไปดูแล ฝากเทศบาลฯ ด้วย 

นายบุญมี               ท่านประธานฯ หากมีการซ่อมแซมถนนต่างๆ ขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ   ที่

รับผิดชอบช่วยดูแลใหล้ะเอียดถี่ถ้วนด้วย 

นายนนทวัฒน์          ท่านประธานฯ ที่เคารพ ขอเพิ่มเติมปัญหาที่ได้รับการแจ้งจากประชาชนว่า ท่อ

ระบายน้ าข้างถนนใหญ่สายดอยสะเก็ด – บ่อสร้าง ตรงข้ามทางเข้าบ้านป่าเสร้า 

หมูท่ี่ ๖ น้ าระบายไม่ทัน ได้ทะลักเข้าในบ้านของประชาชน 

รองนายกเทศมนตรี  คณะผูบ้ริหารของเทศบาลฯ น้อมรับปัญหาที่ท่านสมาชิกได้แจง้ในที่ประชุม    แหง่นี ้

คณะผูบ้ริหารจะได้ประชุมและพิจารณาด าเนินการแก้ไข หากเป็นปัญหาเร่งด่วนจะ

ด าเนนิการทันที 

ประธานสภาฯ         มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่   หากไม่มี ขอนัดประชุมสภา

เทศบาลต าบลแม่คือ สมัยสามัญ  สมัยที่   3  ครั้งที่   2 ประจ าปี   2562           

ในวันที่  30  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

ต าบลแมค่ือ      
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