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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  คร้ังท่ี  2  ประจ าปี  2562 

 วันศุกร์  ที่  30  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. นายอุดม  อิ่นค า นายกเทศมนตรี อุดม  อิ่นค า 

2. นายฉลอง  เครื่องนันตา รองนายกเทศมนตรี ฉลอง  เครื่องนันตา 

3. นายอดุลย์  เตชะ รองนายกเทศมนตรี อดุลย์  เตชะ 

4. นายนพพร  พยัคฆา เลขานุการนายกฯ นพพร  พยัคฆา 

5. นายวุฒิภัทร  มูลศรี ที่ปรึกษานายกฯ วุฒิภัทร  มูลศรี 
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6. นางสาวสุริศรี  สารพฤกษ์ ปลัดเทศบาล สุริศรี  สารพฤกษ์ 

7. นายกษิตกิานต ์ ปาจุวัง รองปลัดเทศบาล กษิตกิานต ์ ปาจุวัง 

8. นางสาวเกษศิรินทร์  กันทะอินทร์ หัวหนา้ส านักปลัด เกษศริินทร์  กันทะอินทร์ 

9. นางพัชรี  ถิรขจรวงค์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา พัชร ี ถิรขจรวงศ์ 

10. นายไชยยศ  ศักดิ์ศรีศริิสกุล ผู้อ านวยการกองคลัง ไชยยศ  ศักดิ์ศรศีริิสกุล 

11. นายชวารินทร์  เขื่อนจินดาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา ชวารนิทร ์ เขื่อนจนิดาวงศ์ 

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

13. น.ส.อรวรรณ  ตันหล้า หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง อรวรรณ  ตันหลา้ 

14. นายสุรเชษฐ  คชนิล นติกิรช านาญการ สุรเชษฐ  คชนิล 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

ประธานสภาฯ            ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเปิดการ

ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ  สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่   2  ประจ าปี  

2562  และด าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ ก่อนที่จะมีการประชุมสภาฯ ในวาระต่อไป ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ร่วมกันออกไป

ตรวจสอบการด าเนินงานดังนี้   

1. การด าเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกที่ถนนข้างห้างโลตัส 

หมูท่ี่ ๑  

2. ผลกระทบจากการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะ1 ด้านหลังโรงเรียน   

แมค่ือวิทยา หมูท่ี่  2 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คอื สมัยสามัญ  

                   สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่   21  สิงหาคม 

2562 

ประธานสภาฯ           สมาชิกท่านใดต้องการ  แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ที่ฝา่ยเลขานุการฯได้สง่ให้ 

ขอท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจดูทุกหน้า ถ้าท่านผูใ้ดประสงค์จะแก้ไขข้อความ 

ค าผิด  ขอเรียนเชญิ  
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ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอแก้ไขประเด็นใดอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมใน

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  

ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม  2562 

มติที่ประชุมฯ           สภาเทศบาลฯ มีมติรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ   สมัย

สามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  1  ประจ าปี  2562  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม 

2562 

                              ด้วยมติรับรอง  10  เสียง   

 ไม่รับรอง    -  เสียง 

งดออกเสียง  1  เสยีง 

ระเบียบวาระที่  3      ญัตติ  ขอรับความเห็นชอบ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  (วาระที่  2 ขั้นแปรญัตติ 

และวาระ  3 ขั้นลงมติ)   

ประธานสภาฯ เพื่อพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ของเทศบาลต าบลแม่คือ ในวาระที่   2 และวาระที่   3   ขอเชิญ

คณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 แถลงรายงานและบันทึกความเห็นต่อสภาเทศบาล

ต าบลแมค่ือ ต่อไป 

นายมงคล เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผม นายมงคล  ถาปินตา สมาชิกสภา

เทศบาลต าบลแม่คื อ  เขต   2   ปฏิบั ติ หน้ าที่ ก รรมการและเลขานุ การ

คณะกรรมการแปรญั ตติร่างเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2563 ที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณา

คัดเลือกประธานกรรมการ และ ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพิจารณาการเสนอค าแปรญัตติ ครั้งที่  1

เมื่อวันที่  23 สิงหาคม  2562  และ ครั้งที่  2 เมื่อวันที่  26  สิงหาคม  2562  

มีรายละเอียดการประชุม ดังนี้ 

  มีคณะกรรมการแปรญัตติเข้าร่วมประชุม ดังน้ี 

1. นายประเสริฐ  บุญมา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

2. นายมงคล ถาปินตา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ   

3. นายจรัญ  กิจสุภา   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

4. นายบุญมี  ไชยเทพ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 
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5. นายธีรศานต์  เดชปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

6. นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

7. นายนนทวัฒน์  วรรณา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

        เมื่อคณะกรรมการ มาครบองค์ประชุม จึงได้ด าเนินการประชุมพิจารณา ดังนี้

   1.  นายบุญมี    ไชยเทพ   ประธาน 

2.  นายประเสริฐ บุญมา   รองประธาน 

   3.  นายธีรศานต์  เดชปัญญา  กรรมการ 

4.  นางสาวสมบูรณ์   ชูยกปิ่น   กรรมการ 

   5.  นายจรัญ  กิจสุภา   กรรมการ 

   6.  นายนนทวัฒน์ วรรณา   กรรมการ 

   7.  นายมงคล  ถาปินตา  กรรมการและเลขานุการ 

 ในระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติ ไม่มผีู้ขอเสนอแปรญัตติ หรอื ขอแก้ไขเพิ่มเติม

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ที่ประชุมได้พิจารณาตรวจ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบ ดังนี้ คือ 

 ส่วนที่  1  ค าแถลงงบประมาณ   - ไม่มกีารแก้ไข – 

 ส่วนที่  2  บันทึกหลักการและเหตุผล  - ไม่มกีารแก้ไข – 

      ชื่อเทศบัญญัติ   - ไม่มกีารแก้ไข – 

 ส่วนที่  3  รายละเอียดประมาณการรายรับ -  ไม่มกีารแก้ไข – 

      รายละเอียดประมาณรายรายจา่ย - ไม่มกีารแก้ไข –     

ประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอรายงาน และบันทึกความเห็นดังกล่าวให้

ทราบแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.  2547 ข้อ  51  ก าหนดว่า “ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

วาระที่  2 ให้ปรึกษาเรียงล าดับเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการ

แปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ว่า ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น” 

แต่เนื่องจากไม่มีการเสนอขอแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่ได้แก้ไข

ร่างเทศบัญญัติแต่อย่างใด ก่อนที่จะมีการขอมติให้ผ่านวาระที่  2  มีสมาชิกสภา

ท่านใดจะขออภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาลว่า 

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ผ่านวาระที่  2  ขอได้โปรดยกมอืขึน้ 
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มติท่ีประชุม              มีมติเห็นชอบ  10  เสียง 

 ไม่เห็นชอบ    -  เสียง   

งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าสมาชิกสภาฯ เห็นชอบการพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระที่  2 

 ต่อไป เป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ในวาระที่  3  นี้ ซึ่งตามข้อ  52  แหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.  2547 ได้ก าหนดว่า “ในการ

พิจารณาร่างเทศบัญญัติ ในวาระที่  3  ไม่มีการอภปิรายเว้นแต่ที่ประชุมสภา

ท้องถิ่น จะได้ลงมตใิห้มกีารอภปิราย ถ้าไม่มีเหตุผลอันสมควรในการพิจารณา

วาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรอืไม่ ดังนัน้จะ

ขอมตจิากที่ประชุมสภาฯ ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นสมควรใหต้ราเป็นเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้โปรดยกมอืขึน้ 

มติท่ีประชุม               มมีติเห็นชอบ  10 เสียง 

 ไม่เห็นชอบ   -  เสียง   

งดออกเสียง  1 เสียง 

ประธานสภาฯ เป็นอันว่าเทศบาลต าบลแม่คือ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากนั้นจะได้ส่งร่างเทศบัญญัติ

ดังกล่าวไปยังนายอ าเภอดอยสะเก็ด เพื่อส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

พิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ และส่งกลับมาให้นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ 

ลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป ตามความในมาตรา  62  แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.  2496 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่   13) พ.ศ.  

2562  ตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่  4         ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณีมิได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.    

2562 จ านวน  2 รายการ  งบประมาณ  3,973,000 บาท 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ ได้ชี้แจงรายละเอียด

ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 



6 
 

D:\1ตัวเลก็ตัวโตในเอ๊ก\ตัวเล็ก62\สภาเทศบาล ต.แม่คือ\บันทึกการประชุมสภาฯ\2562\สมัยที่ 3\สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2.docPage  of 19 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  จากการประชุมสภาเทศบาล

ต าบลแม่คือ สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ที่ผ่านมา ขออภัยด้วยที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

สาเหตุเนื่องจากเป็นไข้กะทันหัน ซึ่งก็ได้มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติ

หนา้ที่แทนเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

 และในวันนี้ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ  จะขออนุญาตท่าน

ประธานสภาฯ ท าพิธียืนไว้อาลัย แด่ นายรัส  อุเต็น  อดีตสมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลแมค่ือ เขต  1  ผูล้่วงลับ  

ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้าร่วมประชุม

สภาฯ ทุกท่าน ได้ร่วมกันยืนไว้อาลัย แด่ นายรัส  อุเต็น  อดีตสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลแมค่ือ เขต  1  เป็นเวลาอันสมควร 

- สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้เข้าร่วม

ประชุมสภาฯ ร่วมกันยืนไว้อาลัย – 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ ได้ชี้แจงรายละเอียดในระเบียบวาระนี้ ให้ที่

ประชุมสภาฯ ได้ทราบต่อ 

นายกเทศมนตรี จากการที่เทศบาลต าบลแม่คือ ได้บรรจุโครงการก่อสร้างก าแพงดินแบบตอก

เสาเข็ม หมู่ที่  3   ตั้งไว้  1,400,000  บาท  และโครงการวางท่อระบายน้ า

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  4   ตั้งไว้  2,573,000  บาท  ไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าง

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการไม่แล้วเสร็จ

ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  นี้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตามระเบียบฯ ใหแ้ล้วเสร็จ และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในต าบลแมค่ือ

ได้อย่างครบถ้วน จึงจะขออ านาจสภาเทศบาลต าบลแม่คือ อนุมัติการกันเงินใน

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ในรายละเอียด          

จะอนุญาตประธานสภาฯ ให้ นายไชยยศ  ศักดิ์ศรีศิริสกุล ผู้อ านวยการกองคลัง   

ได้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบรายละเอียด หลักการและ

เหตุผล ที่น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงินกรณี  มิได้ก่อหนี้

ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 จ านวน  2 โครงการ  งบประมาณ  

3,973,000 บาท 
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นายไชยยศ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน           

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 

และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่  4  พ.ศ.  2561  หมวด 5 ข้อ 59  ความว่า ใน

กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มี

ความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงาน

ขออนุมัตกิันเงนิต่อสภาท้องถิ่นได้อกีไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี  

หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมไิด้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตามเงื่อนไขในวรรค

หนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือ 

กรณีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่ งปีต่อสภาท้องถิ่น

แล้วแต่กรณี  

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว หากไม่ได้

ด าเนินการหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจ านวนนั้นตกเป็นเงินสะสม  

จากระเบียบดังกล่าวเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล  จึงขอชี้แจงรายละเอียด 

หลักการและเหตุผล      ที่น าเสนอต่อที่ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน     

กรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 จ านวน  2  โครงการ  

งบประมาณ  3,973,000  บาท  โดยมีหลักการและเหตุผล   ดังนี ้

หลักการ 

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลต าบลแม่คือ  เพื่อกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2562  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กรณียังไม่ได้ก่อ

หนีผู้กพัน จ านวน 2 รายการ งบประมาณ  3,973,000.-บาท 

เหตุผล 

ตามที่  กองช่าง เทศบาลต าบลแม่คือ  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 

2562 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบ

ลงทุน คา่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้าง      สิ่งสาธารณูปโภค มีความ

จ าเป็นจะต้องด าเนินการใช้จ่ายจากหมวดดังกล่าวในอีกปีถัดไป  จึงขออนุมัติกัน

เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังตอ่ไปนี้ 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน   

งบลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (1) 
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โครงการก่อสร้างก าแพงดนิแบบตอกเสาเข็ม หมูท่ี่  3   ตั้งไว้  1,400,000  

บาท  อยู่ระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสรา้งพื้นฐาน งบ

ลงทุน ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (2) 

โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่  4   ตั้งไว้  2,573,000  

บาท อยู่ระหว่างการด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจา้ง 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง ฉบับที่  4  พ.ศ.  2561  หมวด 5 ข้อ 

59 ในกรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานขออนุมัตกิันเงนิต่อสภาได้ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

 จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขออนุมัติกันเงิน

กรณี มิ ได้ก่อหนี้ผูกพันประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บรักษา

เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม จนถึง ฉบับที่  4  พ.ศ.  2561  หมวด 5 ข้อ 59 ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติ

ของสภาเทศบาล  ต่อไป 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายในวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี จะขอมติ

จากที่ประชุมสภาเทศบาลฯ อนุมัติให้กันเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผู กพัน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2562  จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ  3,973,000  

บาท หรอืไม่ 

มติในที่ประชุมสภาฯ อนุมัติให้กันเงินกรณมีิได้ก่อหน้ีผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  

จ านวน  2  โครงการ งบประมาณ  3,973,000  บาท 

 มมีติอนุมัติ  10 เสียง   

 ไม่อนุมัติ     -  เสียง 

งดออกเสียง    1 เสยีง 
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ระเบียบวาระที่  5      ญัตติ เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการช าระหน้ีของกลุ่มอาชีพ

ตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ ขอเรียนนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่

ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

นายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่าน เนื่องจากเงินโครงการเศรษฐกิจ

ชุมชนได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลตั้งแต่สมัยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คือ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มกันน าเงินดังกล่าวในการพัฒนาอาชีพ

ให้มีรายได้ และเงินนั้นถึงเวลาก็ต้องใช้คืนแก่รัฐ เป็นเรื่องธรรมดาที่กลุ่มอาชีพแต่

ละกลุ่มมักจะมีปัญหาในการประกอบอาชีพ อบต.แม่คือ (ในขณะนั้น) ได้สมทบเงิน

เพิ่มขึน้เพื่อให้ประชาชนได้กู้ยืม ต่อมาอบต.แม่คือยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแม่คือ 

ตามระเบียบแล้วเทศบาลฯ จ าต้องส่งเงินคืนให้แก่รัฐบาล แต่เมื่อถูกทักท้วงจาก 

สตง. ประกอบกับยังมีหลายกลุ่มอาชีพที่ยังไม่ได้คืนเงินกู้ยืม ระเบียบก าหนดให้

เทศบาลฯ ต้องตั้งเงินงบประมาณทดแทนในส่วนที่ยังขาดไป รวมทั้งให้ด าเนินคดีแก่

กลุ่มอาชีพที่มีเจตนาไม่คืนเงินกู้ยืมดังกล่าวด้วย ขออนุญาตท่านประธานฯ ให ้

นางสาวอรวรรณ  ตันหล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการเศรษฐกิจชุมชนได้ชี้แจงเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนางสาวอรวรรณ  ตันหล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ชี้แจงรายละเอียด

เพิ่มเติมตอ่ที่ประชุมสภาฯ 

น.ส.อรวรรณ  ท่านประธานฯ ท่านสมาชิกที่เคารพ สืบเนื่องจากที่ท่านนายกฯ ได้กล่าวไว้เมื่อ

สักครู่นี้ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ข้าพเจ้าได้น าเงินเศรษฐกิจชุมชนราวๆ 

แปดแสนกว่าบาทส่งคืนรัฐบาล (ปิดบัญชี) ผ่านธนาคาร ธกส. แต่ยังมีลู กหนี้

จ านวน ๑๖ กลุ่มอาชีพที่เทศบาลฯ ต้องติดตามยอดหนี้ที่ค้างช าระเพื่อส่งเงินคืนให้

อ าเภอดอยสะเก็ด โดยในร่างเทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลฯ ได้ตั้งงบประมาณชดใช้ตามระเบียบแล้ว        

นายไชยยศ  กรณีนี้ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยในโครงการ

เศรษฐกิจชุมชนสมัยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแม่คือ เงินที่ได้จากดอกผลบวก

ค่าปรับจากกลุ่มเกษตรกรที่ชดใช้ เทศบาลฯ ได้ปิดบัญชีแล้ว ยังคงเหลือเงินต้นที่

ก าลังติดตามคืนอยู่ ซึ่งตามระเบียบฯ หากไม่สามารถติดตามคืนได้ให้ท้องถิ่นตั้ง

งบประมาณชดใช้ต่อไป 
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นายกเทศมนตรี ท่านประธาน ขอเสริม ผอ.คลังว่า เงินที่อยู่บัญชีธนาคาร ธกส.ประมาณแปดแสน

กว่าบาทนั้น ไม่จ าเป็นต้องขออนุมัติจากสภาฯ แต่อย่างใด เทศบาลฯ ด าเนินการได้

เลย แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งให้สภาฯ ทราบและเงินจ านวนนี้ เมื่อ  อบต.ยกฐานะเป็น

เทศบาลต าบลแล้วจะต้องคืน ตอนนี้ได้เวลาเหมาะสมแล้วจึงจ าเป็นต้องตั้งในเทศ

บัญญัติฯ ปี ๒๕๖๓ เพื่อคืนแก่รัฐบาลตามระเบียบต่อไป 

นายนนทวัฒน์  ท่านประธานที่เคารพ สอบถามว่ากรณีลูกหนี้ค้างช าระจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

เนื่องจากผู้รับผิดชอบในขณะนั้นได้หมดวาระแล้วหมายถึงสมาชิก อบต.แม่คือ    

ขอความชัดเจนด้วย 

นายกเทศมนตรี ตามข้อสังเกตของนายนนทวัฒน์เกรงว่าความรับผิดจะตกแก่สมาชิกสภาชุดนี ้    

ขอเรียนว่า ไม่มีผลกระทบต่อสมาชิกสภาแต่อย่างใด เพื่อความเข้าใจด้านกฎหมาย

ขออนุญาตท่านประธานให้นติิกรช้ีแจงขอ้กฎหมายต่อสภาฯ 

ประธานสภาฯ  เชญินิตกิร 

นายสุรเชษฐ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาและคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล     

แม่คือทุกท่าน กระผมนายสุรเชษฐ  คชนิล นิติกร ตามข้อซักถามของสมาชิกสภา

และท่านนายกเทศมนตรีกรณีหนี้จากโครงการเศรษฐกิจชุมชนจะมีผลผูกพัน

สมาชิกสภาในอดีตและในปัจจุบันกรณีหากมีการลงมติใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการ

ช าระหนี้ตามโครงการนี้หรอืไม่ ขอเรียนให้ทราบว่า หนีน้ั้นเป็นนิติกรรมสัญญาซึ่งมี

ผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้ฝ่ายหนึ่งและฝ่ายลูกหนี้อีกฝา่ยหนึ่ง 

โดยมีวัตถุแห่งหนี้มี ๓ ประการคือ กระท าการ งดเว้นกระท าการ และการส่งมอบ

ทรัพย์สิน กล่าวคือ ตามสัญญากู้เงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าวนั้นเป็น

ความผูกพันระหว่างเจ้าหนี้ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คือ เทศบาลต าบล

แม่คือในปัจจุบัน และลูกหนี้ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ลงนามในสัญญาทุกคน วัตถุ

แห่งหนี้ได้แก่ลูกหนี้ต้องช าระเงินคืนแก่เจ้าหนี้ภายในก าหนดเวลาตามสัญญา หาก

ลูกหนีผ้ดิสัญญาจ าต้องชดใช้ต้นเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายก าหนดไว้ สว่น

จะช าระคืนเท่าไรดอกเบีย้ร้อยละเท่าไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดังนั้น สมาชิกสภาไม่ว่าจะ

เป็นสมาชิกในอดีตและสมาชิกในปัจจุบันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนิติกรรมนี้แต่อย่าง

ใด การที่สมาชิกได้ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับ

โครงการเศรษฐกิจชุมชนนี้ ก็เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้

เฉพาะในเรื่องนัน้ๆ เท่านั้น 

ประธานสภาฯ  เชญิท่านปลัดเทศบาล 
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ปลัดเทศบาล  ท่านประธานฯ ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน ขอกล่าวเสริมเรื่ อง

เศรษฐกิจชุมชน เมื่อกลุ่มอาชีพมีความประสงค์จะกู้เงินจากหน่วยงานราชการ จึง

ต้องมีการช าระหนี้เงินคืนตามสัญญาไม่ว่าโครงการตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้จะ

ยังคงอยู่หรือไม่หรือล้มเลิกกิจการไปแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ลูกหนี้จะต้องปฏิบัติตาม

สัญญา ในเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้นั้นเป็นข้อก าหนดตามสัญญาที่ต้องช าระทุกกลุ่ม      

มิอาจปฏิเสธได้ แต่อ านาจสภาเทศบาลฯ มีหน้าที่ก ากับดูแลเศรษฐกิจชุมชน

พิจารณารายการผ่อนผันให้ช าระหนี้โดยมีขัน้ตอนสรุปดังนี้ 

๑. กลุ่มอาชีพที่ประสงค์จะขอผ่อนผันช าระหนี้ มีหนังสือขอผ่อนผันในการ

ช าระหนี้ตามสัญญา เพราะเหตุจ าเป็นอย่างใดๆ พร้อมให้เหตุผล

ประกอบโดยละเอียด 

๒. แจ้งให้ลูกหนี้ท าสัญญารับสภาพหนี้และก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนให้

ช าระหนี ้หากลูกหนีผ้ดิสัญญาดังกล่าวให้ด าเนินคดีตามกฎหมายพร้อม

คิดดอกเบีย้ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแตว่ันผดินัดช าระหนี้ 

ประธานสภาฯ จากข้อเท็จจริงที่ได้รับฟังจากเจ้าหน้าที่แล้วเห็นว่า อ านาจหน้าที่ของสภามีเพียง

ก าหนดระยะเวลาในการช าระหนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงขอเสนอว่าควรก าหนด

ระยะเวลาในการช าระหนี้ของลูกหนี้จากโครงการเศรษฐกิจชุมชนไปอีก ๖ เดือน 

นับแต่วันประชุมสภาวันนี้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรืออภิปรายเกี่ยวกับ

โครงการนี้อีกหรอืไม่ หากไม่มี ขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาฯ อนุมัติให้ ขยาย

ระยะเวลาการช าระหนี้ของกลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนไปอีก ๖ เดือน 

นับแต่วันที่ประชุมสภาวันนี ้สิน้สุดถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

มติท่ีประชุม              มีมติอนุมัติ  10 เสยีง 

 ไม่อนุมัติ      -  เสยีง   

งดออกเสียง  1 เสียง 

ระเบียบวาระที่  6      ญัตติ ขอรับความเห็นชอบ ร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คือ เรื่อง การจัดการ    

มูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  1) พ.ศ. 2562 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ ขอเรียนนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่

ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ 

นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ในระเบียบวาระนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุม

สภาเทศบาลต าบลแม่คือ พิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คือ เรื่อง การจัดการ
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มูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  1) พ.ศ. 2562 มีเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ 

จึงขอให้ประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างเทศบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่     

เพื่อจะได้เสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวต่อไป  

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    

จงึขอมติจากที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบพิจารณาสามวาระรวดหรอืไม่ 

มติท่ีประชุมสภา ฯ  เห็นชอบให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย 

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  1) พ.ศ. 2562  พิจารณาสามวาระรวด 

ด้วยคะแนนเสียง  

เห็นชอบ   10 เสียง  

ไม่เห็นชอบ   -   เสียง  

งดออกเสียง     1 เสียง 

นายกเทศมนตรีฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอร่างเทศบัญญัติต าบล

แม่คือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย (แก้ ไขเพิ่ม เติม ฉบับที่   1) พ .ศ. 2562          

เพื่อน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ ในสมัยประชุมนี้ ซึ่งขอเสนอบันทึก

หลักการและเหตุผลในการเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

 ประกอบร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คือ 

    เรื่อง  การจัดการมูลฝอย  (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  1)  พ.ศ. 2562  

        หลักการ 

เพื่อให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการมูลฝอย ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ.  2535 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2560 ใช้บังคับในเขตพื้นที่

ต าบลแมค่ือ 
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เหตุผล 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการด าเนินการในการเก็บ ขน และ

ก าจัด มูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลแม่คือ ซึ่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.  2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560 โดยให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเป็น          

เทศบัญญัตินี้ 

เทศบาลต าบลแม่คือได้ตราเทศบัญญัติต าบลแม่คือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 

๒๕๖๒ ได้ประกาศใช้แล้ว    แต่มีความจ าเป็นต้องชะลอไว้ก่อน โดยมีประเด็น

ปัญหาที่ยังเป็นหว่งในเรื่องค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ ๘๐ บาท ดว้ยเกรงวา่จะส่งผล

กระทบต่อประชาชนในต าบลแม่คือ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในการก าหนด

อัตราค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขอ้ ๕.๑.๑ เดือนละ ๘๐ บาท

เป็นเดือนละ ๒๐ บาท และเพิ่มเติม ข้อ 5.1.3 กรณีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน  60  

กิโลกรัม หรือ  300  ลิตร หรือ 0.3 ลูกบาศก์เมตา เดือนละ  20  บาทและ

เพื่อให้ทราบรายละเอียดที่ครบถ้วน  ขออนุญาตประธานสภาฯ  ให้   น.ส.สุริศรี  

สารพฤกษ์  ปลัดเทศบาล  ได้ช้ีแจงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

ประธานสภาฯ  เชญิท่านปลัดฯ 

ปลัดเทศบาล ท่านประธานสภาที่เคารพ จากการที่เทศบาลต าบลแม่คือได้ออกเทศบัญญัติต าบล

แม่คือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมในการ

จัดเก็บขยะเดือนละ ๘๐ บาท มีเหตุให้ต้องพิจารณาว่าค่าธรรมเนียมนั้นจากเดิม

จัดเก็บอัตรา ๒๐ บาทต่อเดือน เป็นอัตรา ๘๐ บาทต่อเดือนแพงเกินไปหรือไม่ 

รวมทั้งอาจท าให้ประชาชนต้องรับภาระมากเกินไปหรือไม่ จึงได้ขอให้สภาแห่งนี้

พิจารณาในส่วนของค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตรา

ค่าธรรมเนียมที่ปรากฏในเทศบัญญัตินี้มาจากการอ้างอิงหลักเกณฑ์ตาม

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย พรบ.รักษาความสะอาดฯ ก าหนดใหอ้งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะตามกฎกระทรวง         

แต่ปัจจุบันกฎกระทรวงเรื่องนี้ยังไม่ได้ออกมาบังคับใช้จึงต้องอ้างอิงจาก พรบ.

รักษาความสะอาดฯ ซึ่งก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะไว้ ๑๕๐ บาท

ต่อเดือน แต่ตามเทศบัญญัติฉบับดังกล่าวก าหนดค่าธรรมเนียม ๘๐ บาทต่อเดือน 
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จึงเป็นที่มาของระเบียบวาระการประชุมนี้เพื่อขอญัตติขอรับความเห็นชอบในการ

พิจารณาค่าธรรมเนียมตามที่แจง้ 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในร่างเทศบัญญัติฯ นีห้รอืไม่  

  จากที่ปลัดฯ ได้ ชี้แจงขอถามว่าในตลาด ร้านค้าที่ประกอบการร้านอาหาร           

มีหลักเกณฑก์ารจัดเก็บอย่างไร 

ปลัดเทศบาล  ตามเทศบัญญัติฉบับนี้มีการคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามปริมาณขยะเป็นหลัก  

หากมีปริมาณมากค่าธรรมเนียมจะปรับมากขึ้น แต่ถ้าหากเป็นบริษัทหรือห้างร้าน

ที่มีกิจการขนาดใหญ่ก็จะเสียค่าธรรมเนียมเป็นพิเศษให้แก่เทศบาลฯ และอาจมีค่า

จัดเก็บพิเศษเพิ่มเติมให้แก่บริษัทที่จัดเก็บขยะด้วยแล้วแต่จะตกลงกันอย่างไร 

ประธานสภาฯ  ขอสมาชิกร่วมกันพิจารณาและร่วมแสดงความเห็น 

นางผ่องศร ี  ท่านประธานฯ ขอเสนอจัดเก็บอัตราเดิม ๒๐ บาทต่อเดือนเหมาะสมดีแล้วหาก

จัดเก็บเดือนละ ๘๐ บาท เห็นว่าแพงเกินไปกระทบแนน่อน 

ประธานสภาฯ  เสนอจัดเก็บเดือนละ ๕๐ บาท ถามต่อว่าถ้าจะจัดเก็บเดือนละ ๒๐ บาทตลอดไป

ท าได้หรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล  สามารถแก้ไขเป็นอัตราเดือนละ ๒๐ บาทได้ หรืออาจก าหนดอัตราใดๆ ก็ได้ทั้งนี้

ขึน้อยู่ตามความเหมาะประกอบด้วย 

นายเสถียร  เห็นควรเก็บอัตราเดิม ๒๐ บาท 

นางสมบูรณ ์  เห็นด้วยกับการเก็บ ๒๐ บาท และขอใหต้ิดตามบ้านที่ไม่ยอมจา่ยค่าขยะด้วย 

นายธีรศานต์  น่าจะเก็บในอัตราเดิมคือ ๒๐ บาทต่อเดือน หากจะมีการก าหนดจ านวนกิโลกรัม

จะเกิดความยุ่งยากมาก และมุ่งเน้นติดตามบ้านที่ไม่ยอมช าระค่าขยะด้วย จะได้

ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอกีมาก 

ประธานสภา ฯ  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายในร่างเทศบัญญัติฯ นี้หรือไม่  เมื่อไม่มี จึงขอมติ

ที่ประชุมสภาฯ ขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คือ เรื่อง การจัดการมูล

ฝอย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  1) พ.ศ. 2562 จากที่ประชุมสภาฯ ว่าจะรับหลักการ

หรอืไม่ 
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มติท่ีประชุมสภาฯ เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คอื เรื่อง การจัดการมูลฝอย 

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  1) พ.ศ. 2562  

ด้วยคะแนนเสียง   

เห็นด้วย         10  เสียง   

ไม่เห็นด้วย      -    เสียง  

งดออกเสียง     1  เสียง 

ประธานสภา ฯ ขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาล พิจารณาในวาระที่สอง  ขั้นแปรญัตติ  ผู้ใดเห็นควรให้

มีการแก้ไขหรอืไม่ ขอเชญิอภิปราย 

ที่ประชุมสภาฯ ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ  ให้ส่งร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย 

(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  1) พ.ศ. 2562  ไปพิจารณาในวาระที่สามตอ่ไป 

ประธานสภาฯ  ในวาระที่สาม  ขอมติในที่ประชุมสภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแก้ไข

เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ข้อ ๕.๑.๑ เดือนละ ๘๐ 

บาทเป็นเดือนละ ๒๐ บาท และเพิ่มเติม ข้อ 5.1.3 กรณีมีปริมาณมูลฝอยไม่เกิน  

60  กิโลกรัม หรือ  300  ลิตร หรือ 0.3 ลูกบาศก์เมตา เดือนละ  20  บาท  

ของร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  

1) พ.ศ. 2562 ฉบับนี ้สมควรตราเป็นเทศบัญญัติต าบลแมค่ือหรอืไม่ 

มติท่ีประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นร่างเทศบัญญัติต าบลแม่คือ เรื่อง การจัดการ       

มูลฝอย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่  1) พ.ศ. 2562  

 ด้วยคะแนนเสียง   

เห็นชอบ       10  เสยีง  

ไม่เห็นชอบ   -   เสียง   

งดออกเสียง   1  เสยีง 

ระเบียบวาระที่ 7      เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่น ๆ ในวาระนี้ ก็ขอเรียนเชิญ 

นายเสถียร  ขอแจ้งเทศบาลว่าที่ดินถนนสันขะยอม หมู่ที่ ๔ ที่ยกใหเ้ป็นสาธารณะยังปรากฏขื่อ

เจ้าของในที่ที่ดินอยู่ขอใหแ้จ้งเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดนิด้วย 
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นายธีรศานต์  ฝากท่านนายกฯ แจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในต าบลแม่คือว่า มี

ผู้ปกครองนักเรียนฝากหารือกรณีบริเวณร้านขายของหน้าวัดแม่คือมีการขายเชื่อ

ให้แก่นักเรียน เชน่ ขนม น้ าหวานต่างๆ เหมาะสมหรอืไม่ 

นายบุญมี ขอฝากสองเรื่อง เรื่องแรกรางระบายน้ าหน้ารพ.สต.สันต้นแหนอุดตัน น้ าไหล      

ไม่สะดวกท าน้ าท่วมขัง เรื่องที่สอง ขยะอันตรายหน้าตลาดประชารัฐหมู่ที่  ๓        

ไม่มรีถมาจัดเก็บ 

นายกเทศมนตรี ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านว่าขอให้ทุกท่านร่วมลงพื้นที่เพื่อส ารวจการ

จัดเก็บภาษีของปี ๒๕๖๓ และติดตามผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ที่

ตกค้างจ านวน  ๗๕ รายว่าให้มารับเบี้ยผู้สูงอายุในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ นี ้     

และจะได้รับการเบิกเงินตกเบิกให้นับตั้งแต่ผู้สูงอายุผู้นั้นมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ     

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในวันแจ้งเบี้ยด้วย     

จะมี โต๊ ะแจก เบี้ ยแยกต่ างหากส าหรับผู้ ที่ ได้ รับการเบิ กทวน  และขอให้

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรายใหม่สมัครสมาชิกกองทุนของเทศบาลต าบลแม่คือ 

หากสมัครภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ นี้จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

๒๐ บาท 

 ขอตอบค าถามท่านส.ท.เสถียร กรณีโอนกรรมสิทธิ์เจ้าของต้องเป็นผู้ด าเนินการ

เองทั้งสิน้ เทศบาลฯ ไม่มหีนา้ที่ 

 ในการขายของเชื่อให้แก่เด็กๆ จะได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

เพื่อพิจารณาแก้ไข 

รางระบายน้ าอุดตันหน้า รพ.สต.สันต้นแหน ได้มอบหมายให้กองช่างประสาน

ผูร้ับเหมาขุดลอกรางระบายน้ าแล้ว 

  ขอสอบถามที่ประชุมว่า การลงหินคลุกจะมีผลกระทบหรือปัญหาตามมาหรือไม่ 

อย่างไร 

ประธานสภาฯ การลงหินคลุกจะมีปัญหาส าคัญคือ เมื่อฝนตกเข้าพื้นที่ไม่ได้และไม่ค่อยได้ผลดี

เท่าที่ควร หากจะให้เกิดประโยชน์ ควรด าเนินการในชว่งที่ไม่มีฝน 

นายนนทวัฒน์ ขอฝากผู้ควบคุมงานลาดยางแอสฟัลติกหมู่ที่ ๑ ดูแลรอยเชื่อมตอ่กับรางระบายน้ า 

ประธานสภาฯ           เรื่องขยะอันตราย ของเชิญ นายกษิตกิานต ์ ปาจุวัง รองปลัดเทศบาล ชีแ้จง 

นายกษิติกานต์ เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่คือ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ คณะ

ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลแมค่ือ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  
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ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียอันตรายในภาพรวมว่า ตอนนี้

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการ

แล้ ว โดยแจ้งว่า ได้มีการด าเนินการจัดซื้อจั ดจ้างโดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding แล้ว แต่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงอยู่ใน

ระหว่างการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการท าความร่วมมอืกัน

และมอบภารกิจเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสียอันตรายให้ถูกต้องเป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายที่ก าหนด จะมีการส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้ทุกองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นลงนามแลว้ส่งคนืกลับให้ อบจ.เชียงใหม ่โดยเร็ว 

ส าหรับ การจัดเก็บขยะอันตรายของเทศบาล ได้มีการแจ้งให้ผู้น าและพื้นที่แล้วว่า 

เนื่องจาก สถานที่จุดเก็บและรวบรวมขยะและของเสียอันตรายของเทศบาลมี ไม่

เพียงพอ จึงขอความร่วมมอืให้เก็บไว้ที่บ้านหรอืสถานที่จัดเก็บของหมู่บ้านไปพลาง

ก่อน หากได้รับแจ้งแนวทางและความชัดเจนจาก อบจ.เชียงใหม่แล้ว จะรีบ

ด าเนินการเข้าไปจัดเก็บโดยทันที ส าหรับหมู่ที่ ๓ หากจ านวนปริมาณขยะอันตราย

ที่มีและยังตกค้างอยู่ จะให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเข้าไปจัดเก็บให้ ดังนั้น จึงขอแจ้ง

ให้ทุกท่านทราบและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าและประชาชนในพื้นที่

ทราบด้วยต่อไป 

นายกเทศมนตรี ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ว่าให้ระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่านระบบสังคมออนไลน์ หากยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องแน่นอนที่

แท้จริงไม่ควรเผยแพร่ออกไปเพราะผู้ได้รับผลกระทบอาจเกิดความเสียหายได้ 

ทั้งนีผู้เ้ผยแพร่อาจผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ได้ 

ปลัดเทศบาล ขอชีแ้จงเงินงบประมาณคงเหลือเดือนกันยาย ๒๕๖๒ เทศบาลฯ ตั้งงบไว้ ๔๔ ล้าน

บาท เงินที่ได้รับถึงวันนี้จ านวน ๔๑ ล้านบาท ยังขาดอีกประมาณ ๒.๗ ล้านบาท

ถึงจะครบตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๒ ยังมีรายจ่ายตาม

โครงการอีก ๒๗ รายการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  

และพร้อมกันนี้ ได้มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/    

ว 5164  ลงวันที่  29  สิงหาคม  2562  เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่า รัฐบาลมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ       

โดยก าหนดมาตรการหลายมาตรการ เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะงบลงทุน

เศรษฐกิจฐานราก ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน และได้มอบหมายให้

กระทรวงมหาดไทยส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงิน

สะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการด าเนินการ

ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว
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เห็นว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจ

หน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดแนวทางการใช้จา่ยเงินสะสม

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  5  ดา้น ประกอบด้วย 

1. ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

2. ด้านการสรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชน 

3. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 

5. ด้านการศึกษา 

และอาศัยตามความในข้อ  89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ    

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ปลัดกระทรวง

มหาดไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมัติยกเว้น

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าเงินสะสมไปใช้จ่ายในการด าเนินการ

ตามแนวทางดังกล่าวได้ โดยยกเว้นการกันเงินตามระเบียบการทรวงมหาไทย     

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ

เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 89 

และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลกร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึน้ตามความ

จ าเป็น โดยค านึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง และต้องเสนอโครงการเพื่อใช้

จา่ยเงนิสะสมต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่  31  ตุลาคม  2562 เท่านั้น  

นายไชยยศ  ชีแ้จงสถานะเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ณ ปัจจุบัน 

น.ส.เกษศริินทร์ ขออนุญาตท่านประธานฯ ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมการลงทะเบียนแสดงตัวตนของ

ผูสู้งอายุและผู้พิการที่คงค้าง ทั้ง ๒ ประเภทที่งานพัฒนาชุมชนสรุปมาให้ 

ประเภทผูสู้งอายุ         ประเภทผู้พิการ  

หมูท่ี่  ๑  จ านวน  ๒๒  ราย  หมูท่ี่  ๑  จ านวน  ๓  ราย  

 หมูท่ี่  ๒  จ านวน  ๒๘  ราย  หมูท่ี่  ๒  จ านวน  ๗  ราย 

 หมูท่ี่  ๓  จ านวน  ๓๐  ราย  หมูท่ี่  ๓  จ านวน  ๔  ราย 

 หมูท่ี่  ๔  จ านวน  ๑๘  ราย  หมูท่ี่  ๔  จ านวน  ๕  ราย 

 หมูท่ี่  ๕  จ านวน  ๓๕  ราย  หมูท่ี่  ๕  จ านวน  ๗  ราย 

 หมูท่ี่  ๖  จ านวน  ๓๑  ราย  หมูท่ี่  ๖  จ านวน  ๖  ราย 
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 ขอความอนุเคราะห์ท่านสมาชิกตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับเบี้ยยังชีพทั้งสองประเภท

ว่ายังอยู่ในพืน้ที่หรอืไม่อย่างไร หากมีข้อมูลเพิ่มเตมิโปรดแจ้งงานพัฒนาชุมชน 

นายธีรศานต์ ข้อเน้นย้ าผ่านไปยังผู้บริหารเทศบาลฯ ว่า บริษัทที่ได้ท าเรื่องกล้องวงจรปิดขอให้มี

คุณภาพ เนื่องจากที่ผ่านมาใช้ประโยชน์ไม่ได้นานก็ช ารุด อีกเรื่องหนึ่งรัฐบาลมี

เงื่อนไขในการเบิกจ่ายเงินสะสมได้  ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาล       

ถ้าไม่ทันสมัยประชุมสามัญใหเ้ป็นเป็นการประชุมสมัยวิสามัญแทนได้หรอืไม่ 

ปลัดเทศบาล  ได้ 

ประธานสภาฯ มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านส าหรับ

การพิจารณาญัตติต่างๆ ในการประชุม   ครั้งนี ้มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ 

อีกหรือไม่    หากไม่มี  ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ   สมัย

สามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่  2  ประจ าปี ๒๕62 และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล

ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

ปิดประชุมเวลา 14.00  น. 

 

 

 

                                       (ลงช่ือ)       ผอ่งศร ี ชัยรุ่งเรอืง     ผูบ้ันทึกการประชุม 

                                                 (นางผ่องศรี  ชัยรุ่งเรอืง) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

 

 

                             (ลงชื่อ)      ศรไีว  ยะจา        ผูต้รวจบันทึกการประชุม 

    (นางศรีไว  ยะจา) 

                                             ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่คอื 

 

 

 

 

 

 


