


รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 
วัน จันทร์ ท่ี  26  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้
********************************* 

                           ผู้มาประชุม  
  

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายคมคาย           ไคร้โท้ง ประธานสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
2.  นายบารมี             ดวงบาล รองประธานสภาเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
3.  นายหน่อทอง         บุญทา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
4.  นายตา                 แบ่งบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
5.  นายเรืองฤทธ์ิ         ตาลผัด สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
6.  นายธีระชัย            ภีระค า สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
7.  นายศรีทน             ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
8.  นางบุญศรี             อินทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
9.  นายสมควร            เสวยราช สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
10.  นายอุทัย               ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
11.  นายศรีลา              อิ่นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
12.  นายมนู       เกี้ยว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
13.  นายประสิทธ์ิ          ดาวเรือง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
14.  นายจรลั               จอมจันทร ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ้       
15.  นายชวาล              จันสุภา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
16.  นายพงศ์ศิลป์          สมบูรณ์ชัย เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้
   
   
      ผู้ไม่มาประชุม          หมายเหต ุ

       1. นายสุริยะ      จันทร์ขาว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ้      ลาป่วย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) นายเอกชัย  สายหยุด  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
        นายกเทศมนตรีเมอืงแม่โจ ้
2) นายสว่าง           กานิล   รองนายกเทศมนตรีเมืองแมโ่จ ้
3) นายศรัณญ์          ใจค า   รองนายกเทศมนตรีเมืองแมโ่จ ้
4) ดร.พิสทุธ์ิ  เนียมทรัพย ์  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
5) นายประพันธ์  ภีระค า   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
6) นายอ านวย  อิ่นแก้ว   เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองแม่โจ ้
7) นายวิรัช  จิโรจน์พงศา  ปลัดเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
8) นายธงชัย        อัปการัตน์  รองปลัดเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
9) นายทวีศักดิ ์  เติมทรัพย์ทวี  รองปลัดเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
10) นายถาวร  จองส่างปัน  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
11) นายศิลป ์  คิดชัย   หัวหน้าส านักปลัด 
12) นางพัชรินทร ์  สิทธิกัน   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
13) น.ส.เกศิณี         พรหมตัน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
14) นางสาวอภัยรินทร ์ ตุละวัน   หัวหน้าฝ่านบรหิารงานคลัง 
15) นายสง่าชัย  วงค์วัง   หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง 
16) นายสายยันต์   สมอ   นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ 
17) นางกัญญาภัค  ทิตย์วงค์   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
18) นายศุภฤกษ์  ไชยยะ   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
19) นายศราวุธ  เหมยสุวรรณ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
20) นางสาวจินต์กญัญา สิทธ์ิธัชนนท์  พนักงานบัญชสีถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ ้
21) นายหิรัญ  ปาค าวัง   พนักงานจ้าง 
22) น.ส.ภัทรานิษฐ์ ชมช่ืน   พนักงานจ้าง 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
                 - เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระฯ 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- เรียนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ท่านปลัด รองปลัด ผู้อ านวยการกอง 
ทุกกอง ผู้จัดการสถานธนานุบาลและเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ ส าหรับวันนี ้
เป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562 วัน จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการ
ประชุม ส าหรับระเบียบวาระการประชุมในวันนี้มีทั้งหมด 5 ระเบียบวาระ 
ได้แก่ 

   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

   ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
                                 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวัน    
                                 พุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

   ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง   ที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณา  
                                  เสร็จแล้ว 

  3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกมติประชุมสภา
เทศบาลเมืองแม่ โ จ้  สมัยสามัญ  สมั ยที่  2   
 ครั้ ง ที่  1  ประจ าปี  2562 เมื่ อ วัน  พุ ธ  ที่  
29 พฤษภาคม 2562 ในระเบียบวาระที่  3  
(3.3) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 
2562 จ านวน 1 โครงการ  

 

3.2 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกมติประชุมสภา
เทศบาลเมืองแม่ โ จ้  สมัยสามัญ  สมั ยที่  2   
 ครั้ ง ที่  1  ประจ าปี  2562 เมื่ อ วัน  พุ ธ  ที่  
29 พฤษภาคม 2562 ในระเบียบวาระที่  3   
(3.2) ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2562 จ านวน 5 รายการ 
 

3.3 เรื่อง ขอรายงานสถานะการเงินการคลัง
ย้อนหลัง 3 ปี ตามโครงการกู้เงินกับส านักงาน
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
     

3.3.1 การกู้เงินส านักงานกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ประจ าปี 2561 (รายงาน
สถานะการเงินการคลัง ประจ าปี พ.ศ. 2558 – 
2560) 
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3.3.2 การกู้เงินส านักงานกองทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) ประจ าปี 2562 (รายงาน
สถานะการเงินการคลัง ประจ าปี พ.ศ. 2559 – 
2561) 
 

   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง   ที่คณะกรรมการทีส่ภาท้องถ่ินต้ังข้ึนพิจารณา  
                                  เสร็จแล้ว 

 

4.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  
 

4.2 ญัตติ เรื่ อง ขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 และขออนุมัติจ่ายเงิน
ตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.
2496 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 
 

4.3 ญัตติ เรื่อง เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  
และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุ
บาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  (วาระที่ 1 รับหลักการ) 
 

   ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง   อื่น  ๆ 
 

              5.1 เรื่อง ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถ่ินเทศบาล  
                                 เมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561 – 2565) 
 

                                 5.2 เรือ่ง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็น   
                                 กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง    ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ส าหรับวันน้ีมีสมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 1 ท่าน คือ ท่านสุริยะ จันทร์ขาว  
- เนื่องจากได้มีบุคลากรโอนย้ายมาใหม่ จ านวน 5 ท่าน จึงขอเชิญทุกท่าน
แนะน าตัวครับ   
- ขอเชิญพนักงานใหม่ทุกท่านแนะน าตัวต่อที่ประชุมครับ  
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นายสายยันต์  สมอ 
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

-  กระผมนายสายยันต์   สมอ นัก วิชาการ เงินและบัญชีปฏิบัติการ  
สังกัดกองคลัง ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ขอบคุณ คุณสายยันต์  สมอ เชิญท่านต่อไปแนะน าตัวครับ 

นายศุภฤกษ์  ไชยยะ  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

-  กระผมนายศุภฤกษ์  ไชยยะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดส่วนงาน
การศึกษา ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ขอบคุณ คุณศุภฤกษ์  ไชยยะ เชิญท่านต่อไปแนะน าตัวครับ 

นายศราวุธ  เหมยสุวรรณ   
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

-  กระผมนายศราวุธ  เหมยสุวรรณ  เจ้าพนักงานธุร การปฏิบัติงาน  
ส านักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ธุรการกลาง ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ขอบคุณ คุณศราวุธ  เหมยสุวรรณ  เชิญท่านต่อไปแนะน าตัวครับ 
 

นางกัญญาภัค  ทิตย์วงค์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

- ดินฉันนางกัญญาภัค  ทิตย์วงค์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดส่วน 
งานการศึกษา ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคะ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ขอบคุณ คุณกัญญาภัค  ทิตย์วงค์ เชิญท่านต่อไปแนะน าตัวครับ 

นางสาวจินต์กัญญา สิทธ์ิธัชนนท์ 
พนักงานบัญชีสถานธนานุบาลฯ 

-  ดิ ฉันนางสาวจินต์กัญญา สิท ธ์ิธัชนนท์ พนั กงานบัญชี ย้ายมาจาก  
สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลจอมทอง ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคะ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 
 

- ขอบคุณ คุณจินต์กัญญา สิทธ์ิธัชนนท์ ครับ  
ส าหรับ นายสายยันต์  สมอ ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
มาจากเทศบาลต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
นางกัญญาภัค ทิตย์วงค์ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ย้ายมาจาก 
อบต.สันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
นายศุภฤกษ์  ไชยยะ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ย้ายมาจาก
เทศบาลต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
นายศราวุธ  เหมยสุวรรณ  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ย้ายมาจาก อบต.กึ๊ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
และ นางสาวจินต์กัญญา สิทธ์ิธัชนนท์ ต าแหน่ง พนักงานบัญชีสถานธนานุ
บาลฯ ย้ายมาจาก สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลจอมทอง อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
- เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ 
- ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครับ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 
1/2562 เมื่อวัน พุธ ท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 
 
 

 -  ตามที่สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  2  
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ด าเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเพื่อขอให้ที่
ประชุมพิจารณาโดยมีทั้งหมด 44 หน้า  

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  

 -  มีท่านใดประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่  

  

ที่ประชุม  - ไม่มี 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการรับรองรายงานการประชุม ขอให้เลขานุการฯ 
ตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

-  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบจ านวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
  

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

 - สรุปมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1        
ปี 2562 วัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 

 3.1 เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ครั้ง ท่ี 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวัน พุธ ท่ี 29 
พฤษภาคม 2562 ในระเบียบวาระท่ี 3 (3.3) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจ าปี 2562 จ านวน 1 โครงการ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  เชิญท่านผู้บริหารเสนอญัตติครับ 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

-  กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี        
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
ยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562 เมื่อวัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ในระเบียบวาระที่ 3 
(3.3) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2562 จ านวน 1 โครงการ 
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ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอมอบหมายให้ นายศรัณญ์  ใจค า รองนายก 
เทศมนตรี เป็นผู้ช้ีแจงครับ  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  

- นายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้มอบให้นายศรัณญ์ ใจค า รองนายกเทศมนตรีฯ 
เป็นผู้ช้ีแจงเรียนเชิญครับ 
 

นายศรัณญ์ ใจค า 
รองนายกเทศมนตรีฯ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านกระผมนายศรัณญ์     
ใจค า รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้รับมอบหมายจาก นายเอกชัย 
สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
ให้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัย
สามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 
2562 ในระเบียบวาระที่ 3 (3.3) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 
2562 จ านวน 1 โครงการ 
- ตามที่สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองแม่โจ้        
จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2562 จ านวน 1 โครงการได้แก่โครงการกอ่สร้าง
รางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร 
ยาว 50 เมตร (สถานที่ก่อสร้าง บริ เวณเลียบถนน ซอย 3 หมู่ที่  12          
ต.หนองหาร) งบประมาณ 125,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน) ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน พุธ ที่ 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น 
- เนื่องจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับการทักท้วงจากส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าการปฏิบัติดังกล่าวไม่เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย      
ที่ มท 0808.2/ว 2150 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ซักซ้อมความ
ข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อ 3 
กรณีจ่ายขาดเงินสะสมเป็นครภัุณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มิใช่เรื่องเร่งด่วน 
ให้ตั้งงบประมารรายจ่ายประจ าปี  และเข้าข่ายความผิดตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
พ.ศ. 2544 โดยมติที่ประชุม ได้อนุมัติให้การโอนลดงบประมาณจากเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อน าไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่      
ในหมวดครุภัณฑ์ และน าโครงการดังกลา่วไปจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีแทน       
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้เงินสะสมของเทศบาลเมืองแม่โจ้จึงขอ
แจ้งยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
เมื่อวัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 1 รายการ ในระเบียบ
วาระที่ 3 (3.3) ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 2562 ทั้งนี้อาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
- ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อพิจารณาต่อไป 
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจค า ครับ 
-  ส าหรับการขออนุมัติยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2  ครั้งที่  1 ประจ าปี 2562 เมื่อวัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562       
ในระเบียบวาระที่ 3 (3.3) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2562 
จ านวน 1 โครงการ 
- มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

 
นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  
สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
ขอมอบหมายให้นายศรัณญ์ ใจค า  รองนายกเทศมนตรี เสนอญัตติครับ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

-  หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้
ยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562 เมื่อวัน พุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ในระเบียบวาระที่ 3 
(3.3) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2562 จ านวน 1 โครงการ 
โปรดยกมือข้ึนและขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

-  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบจ านวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

-  สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้ยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมือง    
แม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 เมื่อวัน พุธ ที่  29 
พฤษภาคม 2562 ในระเบียบวาระที่ 3 (3.3) ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจ าปี 2562 จ านวน 1 โครงการ 
 

 3.2 ญัตติ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้สมัย
สามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันพุธท่ี 29 พฤษภาคม 2562 ในระเบียบ
วาระท่ี 3 (3.2) ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี 2562 
จ านวน 5 รายการ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

-  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

-  กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรีเมอืงแม่โจ้ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกมติ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 29 
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พฤษภาคม 2562 ในระเบียบวาระที่  3 (3.2) ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ประจ าปี 2562 จ านวน 5 รายการ ส่วนรายละเอียดต่างๆ     
ขอมอบหมายให้นายศรัณญ์  ใจค า รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจค า  
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านกระผมนายศรัณญ์      
ใจค า ได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอแจ้ง
ยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมอืงแมโ่จ้สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน
พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ในระเบียบวาระที่ 3 (3.2) ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ประจ าปี 2562 จ านวน 5 รายการ  
- ตามที่สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองแม่โจ้โอนเงิน
งบประมาณ ประจ าปี 2562 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
เมื่อวัน พุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 5 รายการ โดยเป็นรายการ
โอนลดจ านวน 1 รายการ และเป็นโครงการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 
4 รายการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการโอนลด จ านวน 1 รายการ 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน       
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 50 เมตร (สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเลียบถนน ซอย 3 
หมู่ที่ 12 ต.หนองหาร) โอนลดงบประมาณ 125,000.-บาท (หน่ึงแสนสอง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 

รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างานบุหนังพนักพิงสูง ปรับระดับ
ได้ ขนาด 68*75*120 ซ.ม. จ านวน 3 ตัว งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 600.-บาท (หกร้อยบาทถ้วน)  
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด
ติดผนัง ขนาด 25 ,000 Btu จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25 ,000 บาท 
งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 25,000.-บาท (สองหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) 
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,450 บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ 4,900.-บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
4. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับกับเคหะและชุมชนงบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น 
บรรจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 90 ลิตร จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 18 ,900 บาท
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งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 94,500.-บาท (เก้าหมื่นสี่พัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ท้ังสิ้น 4 รายการ เป็นงบประมาณท้ังสิ้น  
125,000.-บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเหมาะสมสอดคล้องกับการขอยกเลิกการ
จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2562 และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 เทศบาล
เมืองแม่โจ้จึงขอแจ้งยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้สมัยสามัญ   
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน พุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จ านวน 5 รายการ 
ในระเบียบวาระที่ 3 (3.2) ญัตติ ขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองแม่โจ้โอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ดังรายละเอียดข้างต้น 

- ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจค า ครับ 
- ส าหรับการขออนุมัติยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ในระเบียบวาระที่ 3 
(3.2) ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี 2562 จ านวน 5 รายการ 
- มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม 
 

-  ไม่มี 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้
ยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมอืงแมโ่จ้สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน
พุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ในระเบียบวาระที่ 3 (3.2) ญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ ประจ าปี 2562 จ านวน 5 รายการ โปรดยกมือข้ึนและขอให้
เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

-  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบจ านวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน  

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้ยกเลิกมติประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ในระเบียบ
วาระที่ 3 (3.2) ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ ประจ าปี 2562 จ านวน 5 
รายการ 
 

 3.3 เรื่อง ขอรายงานสถานะการเงินการคลังย้อนหลัง 3 ปี ตามโครงการกู้
เงินกับส านักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- เชิญท่านผู้บริหาร ครับ 
 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี        
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอเรื่องขอรายงาน
สถานะการเงินการคลังย้อนหลัง 3 ปี ตามโครงการกู้เงินกับส านักงานกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในส่วนรายละเอียดขอมอบให้นายศรัณญ์  
ใจค า รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช้ีแจงต่อไปครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจค า 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านกระผมนายศรัณญ์ 
ใจค า รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้รับมอบหมายจาก นายเอกชัย  
สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
ให้รายงานสถานะการเงินการคลังย้อนหลัง 3 ปี ตามโครงการกู้เงินกับ
ส านักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ ชม 0023.3/27304 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ได้เสนอแนะให้
เทศบาลเมืองแม่โจ้พิจารณาและด าเนินการตาม ข้อ 1. ในการพิจารณาการ
ขอกู้เงินของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต้องช้ีแจงรายละเอียดสถานะทางการเงินต่อ
ที่ประชุมสภาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยทุกครั้ง ซึ่งต้องเป็นสถานะทาง
การเงิน 3 ปีที่ล่วงมาแล้ว และทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับการอนุมัติจากมติ
สภาเทศบาลให้กู้เงินกับส านักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
จ านวน 8 โครงการ รวมเป็นงบประมาณที่ขอกู้ทั้งสิ้น 19 ,453,000 บาท   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

3.3.1 การกู้ เ งินส านักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
ประจ าปี 2561 (รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าปี พ.ศ. 2558 – 
2560)  ในปีงบประมาณ 2561 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงิน จ านวน 7 
โครงการ รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 18,110,000.00 บาท ทั้งนี้ในส่วนของ
รายละเอียดโครงการที่เคยกู้ วงเงินที่ท าสัญญากู้ ยอดช าระหนี้ต่อปีต้นเงิน
และดอกเบี้ย และต้นเงินคงค้าง ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบที่ได้แนบไว้ให้
ทุกท่านแล้ว จึงขอรายงานสถานะการเงินประจ าปี 2558 – 2560 ให้ที่
ประชุมสภาได้รับทราบ  
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 
 - ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 86,680,201.80 บาท (แปดสิบหกล้านหกแสน
แปดหมื่นสองร้อยเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) 
- สินทรัพย์ 
- สินทรัพย์ทุนหมุนเวียน 
  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 90,763,774.24 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนหก
หมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบสี่สตางค์) 
  เงินฝาก – ก.ส.ท. 11,308,502.53 บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนแปดพันห้า
ร้อยสองบาทห้าสิบสามสตางค์) 
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รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 1,845,780.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นห้า
พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
  ลูกหนี้ค่าภาษี 120,361.60 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามร้อยหกสิบเอ็ด
บาทหกสิบสตางค์) 
  ลกูหนี้เงินยืมเงินสะสม 45,780.00 บาท (สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาท
ถ้วน) 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 104,084,198.37 บาท (หน่ึงร้อยสี่ล้านแปด
หมื่นสี่พันหน่ึงร้อยเก้าสิบแปดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ 103,382,023.31 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสาม
แสนแปดหมื่นสองพันย่ีสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
  เงินขาดบัญชี 10.00 บาท (สิบบาทถ้วน) 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 103,382,033.31 บาท (หน่ึงร้อยสามล้าน
สามแสนแปดหมื่นสองพันสามสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
- รวมสินทรัพย์ท้ังสิ้น 207,466,231.68 บาท (สองร้อยเจ็ดล้านสี่แสนหก
หมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) 
- ทุนทรัพย์สิน 86,680,201.80 บาท (แปดสิบหกล้านหกแสนแปดหมื่นสอง
ร้อยเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) 
- หนี้สิน 
- หนี้สินหมุนเวียน 
  รายจ่ายค้างจ่าย 26,767,042.65 บาท (ยี่สิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ด
พันสี่สิบสองล้านบาทหกสิบห้าสตางค์) 
  เงินรับฝากต่าง ๆ 1,723,017.32 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพัน
สิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) 
  เจ้าหนี้เงินสะสม 45,780.00 บาท (สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 28,535,839.97 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่น
ห้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) 
- หนี้สินไม่หมุนเวียน 
  เจ้าหนี้เงินกู้ 50,585,901.45 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้า
ร้อยเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) 
  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 50,585,901.45 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนแปด
หมื่นห้าพันเก้าร้อยเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์) 
- รวมหน้ีสินท้ังสิ้น 79,121,741.42 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านหน่ึงแสนสอง
หมื่นหน่ึงพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์) 
- เงินสะสม 
  เงินสะสม 104,826,873.77 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นหกพัน
แปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 
  เงินทุนส ารองเงินสะสม 23,517,616.49 บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์) 
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  รวมเงินสะสม 128,344,490.26 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบแปดล้านสามแสนสี่
หมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบหกสตางค์) 
- รวมหน้ีสินและเงินสะสมท้ังสิ้น 207,466,231.68 บาท (สองร้อยเจ็ด
ล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) 
 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 - ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 119,504,341.80 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านห้า
แสนสี่พันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาดแปดสิบสตางค์) 
- สินทรัพย์ 
- สินทรัพย์ทุนหมุนเวียน 
  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 76,462,914.11 บาท (เจ็ดสิบหกล้านสี่แสนหก
หมื่นสองพันเก้าร้อยสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์) 
  เงินฝาก – เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 12,488,368.72 บาท 
(สิบสองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบสอง
สตางค์) 
  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 4,363,788.99 บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่นสาม
พันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 
  ลูกหนี้ค่าภาษี  222,843.60 บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบ
สามบาทหกสิบสตางค์) 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 93,537,915.42 บาท (เก้าสิบสามล้านห้าแสน
สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์) 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท. 92,216,623.31 บาท (เก้าสิบสองล้านสอง
แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
  ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ธนาคารกรุงไทย 25,125,400.00 บาท (ยี่สิบห้า
ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 117,342,023.31 บาท (หน่ึงร้อยสิบเจ็ดล้าน
สามแสนสี่หมื่นสองพันยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
- รวมสินทรัพย์ท้ังสิ้น 210,879,938.73 บาท (สองร้อยสิบล้านแปดแสน
เจด็หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 
- ทุนทรัพย์สิน 119,504,341.80 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านห้าแสนสี่พันสาม
ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) 
- หนี้สิน 
- หนี้สินหมุนเวียน 
  รายจ่ายค้างจ่าย 12,225,797.88 บาท (สิบสองล้านสองแสนสองหมื่นห้า
พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) 
  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย 4,363,788.99 บาท (สี่ล้านสามแสนหกหมื่น
สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 
  เงินรับฝากต่าง ๆ 5,080,861.14 บาท (ห้าล้านแปดหมื่นแปดร้อยหกสิบ
เอ็ดบาทสิบสี่สตางค์) 
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  รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,670,448.01 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมืน่สี่
ร้อยสี่สิบแปดบาทหนึ่งสตางค์) 
- หนี้สินไม่หมุนเวียน 
  เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย 3,430,400.00 บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่น
สี่ร้อยบาทถ้วน) 
  เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. 52,229,553.13 บาท (ห้าสิบสองล้านสองแสนสอง
หมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทสิบสามสตางค์) 
  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 55,659,953.13 บาท (ห้าสิบห้าล้านหกแสนห้า
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสามบาทสิบสามสตางค์) 
- รวมหน้ีสินท้ังสิ้น 77,330,401.14 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสามแสนสาม
หมื่นสี่ร้อยเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์) 
- เงินสะสม 
  เงินสะสม 107,885,172.34 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้า
พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) 
  เงินทุนส ารองเงินสะสม 25,664,365.25 บาท (ยี่สิบห้าล้านหกแสนหกหมื่น
สี่พันสามร้อยหกสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์) 
  รวมเงินสะสม 133,549,537.59 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนสี่
หมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 
- รวมหน้ีสินและเงินสะสมท้ังสิ้น 210,879,938.73 บาท (สองร้อยสิบล้าน
แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
 - ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 132,950,052.56 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสอง
ล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าสิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์) 
- สินทรัพย์ 
- สินทรัพย์ทุนหมุนเวียน 
  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 86,229,748.03 บาท (แปดสิบหกล้านสองแสน
สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทสามสตางค์) 
  เงินฝาก – เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 13,117,902.81 บาท 
(สิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) 
  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 2,861,164.00 บาท (สองล้านแปดแสนหกหมื่น
หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) 
  ลูกหนี้ค่าภาษี  18,989.75 บาท (หนึง่หมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาท
เจ็ดสิบห้าสตางค์) 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 102,227,804.59 บาท (หน่ึงร้อยสองล้านสอง
แสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์) 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท. 92,216,623.31 บาท (เก้าสิบสองล้านสอง
แสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
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ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ธนาคารกรุงไทย 25,125,400.00 บาท (ยี่สิบห้าล้าน
หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 117,342,023.31 บาท (หน่ึงร้อยสิบเจ็ดล้าน
สามแสนสี่หมื่นสองพันยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
- รวมสินทรัพย์ท้ังสิ้น 219,569,827.90 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านห้าแสน
หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) 
- ทุนทรัพย์สิน 132,950,052.56 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านเก้าแสนห้า
หมื่นห้าสิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์) 
- หนี้สิน 
- หนี้สินหมุนเวียน 
  รายจ่ายค้างจ่าย 24,872,276.52 บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสอง
พันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์) 
   เงินรับฝากต่าง ๆ 2,325,098.65 บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นห้าพัน
เก้าสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 27,197,375.17 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น
เจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบเจ็ดสตางค์) 
- หนี้สินไม่หมุนเวียน 
  เจ้าหนี้เงินกู้ 45,371,991.37 บาท (สี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
เก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 
  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 45,371,991.37 บาท (สี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ด
หมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 
- รวมหน้ีสินท้ังสิ้น 72,569,366.54 บาท (เจ็ดสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่น
เก้าพันสามร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์) 
- เงินสะสม 
  เงินสะสม 118,431,341.73 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่น
หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 
  เงินทุนส ารองเงินสะสม 28 ,569,119.63 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนหก
หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) 
  รวมเงินสะสม 147,000,461.36 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่ร้อยหกสิบ
เอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) 
- รวมหน้ีสินและเงินสะสมท้ังสิ้น 219,569,827.90 บาท (สองร้อยสิบเก้า
ล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) 
 

3.3.2 การกู้เงินส านักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
ประจ าปี 2562 (รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจ าปี พ.ศ. 2559 – 
2561) ในปีงบประมาณ 2562 มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภา ให้กู้เงิน
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,343,000 บาท จึงขอรายงานสถานะ
การเงินประจ าปี 2559 – 2561 ให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบ และเนื่องจากได้
รายงานสถานะทางการคลังประจ าปี 2559 และ ปี 2560 ไปแล้วจึงขอ
รายงานสถานะทางการคลังประจ าปี 2561 เพิ่มเติม 
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
 - ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 139 ,246,751.71 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้า
ล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
- สินทรัพย์ 
- สินทรัพย์ทุนหมุนเวียน 
  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 107,339,854.25 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านสาม
แสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่ล้านยี่สิบห้าสตางค์) 
  เงินฝาก – เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 13,987,944.29 บาท 
(สิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบเก้าสตางค์) 
  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 1,679,300.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่น
เก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 123,007,098.54 บาท (หน่ึงร้อยยี่สิบสามล้าน
เจ็ดพันเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสี่สตางค์) 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท. 117,342,023.31 บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ด
ล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันย่ีสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 117,342,023.31 บาท (หน่ึงร้อยสิบเจ็ดล้าน
สามแสนสี่หมื่นสองพันยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
- รวมสินทรัพย์ท้ังสิ้น 240,349,121.85 บาท (สองร้อยสี่สิบล้านสามแสน
สี่หมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) 
- ทุนทรัพย์สิน 139,246,751.71 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสนสี่
หมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
- หนี้สิน 
- หนี้สินหมุนเวียน 
  รายจ่ายค้างจ่าย 30,416,538.96 บาท (สามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพัน
ห้าร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) 
   เงินรับฝากต่าง ๆ 2,458,621.09 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันหก
ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทเก้าสตางค์) 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 32,875,160.05 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนเจ็ด
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทห้าสตางค์) 
- หนี้สินไม่หมุนเวียน 
  เจ้าหนี้เงินกู้ 35,427,294.81 บาท (สามสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) 
  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 35,427,294.81 บาท (สามสิบห้าล้านสี่แสน
สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) 
- รวมหน้ีสินท้ังสิ้น 68,302,454.86 บาท (หกสิบแปดล้านสามแสนสอง
พันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์) 
- เงินสะสม 
  เงินสะสม 138,944,311.73 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่น
สี่พันสามร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 
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  เงินทุนส ารองเงินสะสม 33,102,355.26 บาท (สามสิบสามล้านหนึ่งแสน
สองพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์) 
  รวมเงินสะสม 172,046,666.99 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่หมื่นหก
พันหกร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 
- รวมหน้ีสินและเงินสะสมท้ังสิ้น 240,349,121.85 บาท (สองร้อยสี่สิบ
ล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) 
เพื่อให้การด าเนินการขอกู้เงินกับส านักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
(ก.ส.ท.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอรายงานท่านประธานสภา ผ่านไปยัง
ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

-  ขอบคุณท่านรองศรัณญ์  ใจค า ครับ  
-  มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายหรือไม ่

ที่ประชุม -  ไม่มี 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

-  หากไม่มีขอไปเรื่องต่อไปเลยนะครับ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีจะเสนอใหม่ 

 4.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ด้วยคณะผู้บริหารได้แจ้งเลื่อนการน าเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณเทศบาลเมืองแม่โจ้ พ.ศ. 2563 แก่ประธานสภา
ท้องถ่ิน ตามบันทึกข้อความ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอ านวยการ 
ส านักปลัด เทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ ชม 63401/267 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 
2562 นั้น  
- เนื่องจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้มีความจ าเป็นต้องพิจารณาร่าง
เทศญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างถ่ีถ้วน 
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาท้องถ่ิน และผลประโยชน์
ของประชาชน จึงท าให้การพิจารณาร่างเทศญัตติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่สามารถน าเสนอต่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน
ได้ทนัภายใน วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จึงขออนุมัติเลื่อนการน าเสนอร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ต่อประธานสภาเทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธี
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม  
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(ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ. 2543 ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณา
แล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเสนอต่อสภา
ท้องถ่ินได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถ่ิน
แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้
รายงานนายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ ส าหรับ
เทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าจะ
ไม่สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้
ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นต่อประธานสภา
เทศบาลก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจบุัน ในการนี้จึงขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาลเมืองแมโ่จ้เพื่อขอความชอบอนุมัตใิห้ขยายระยะเวลาการ
ประชุมสภาเทศบาลเมืองแมโ่จ้ตามเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นระยะเวลา  
15 วัน ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2562 
- สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้เทศบาลเมืองแม่โจ้ขยายระยะเวลา
ขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
แม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นระยะเวลา 15 วัน ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ 
31 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 14 กันยายน 2562 โปรดยกมือข้ึนและขอให้
เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

-  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบจ านวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

-  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
เป็นระยะเวลา 15 วัน ทั้ งนี้ ตั้ งแต่ วันที่  31 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่  
14 กันยายน 2562 ซึ่งประธานสภาเทศบาล ได้พิจารณาห้วงระยะเวลา 
ในการรับค าแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติ และการพิจารณาของสภา 
ในวาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ ตามระเบียบ 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรคสาม เห็นว่าสมัยประชุมนี้มีระยะเวลาไม่เพียงพอต่อ
การพิจารณาตามข้ันตอนดังกล่าว จึงได้ขอขยายระยะเวลาการประชุมสภา
เทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 2562 ต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ข้อ 24 วรรคสี่แล้ว 
 

 4.2 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 และขออนุมัติ
จ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

-  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
 
 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรี เมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 และขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ
ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562 ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอมอบหมายให้นายศรัณญ์  ใจค า  
รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจค า  
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านกระผมนายศรัณญ์      
ใจค า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 และ
ขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึง
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 เทศบาลเมืองแม่โจ้ มีโครงการที่
มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 จ านวน 13 รายการ เป็นการโอนลดงบประมาณรายจ่าย 
จ านวน 7 รายการ เป็นงบประมาณ 265,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) โอนเพ่ิม จ านวน 5 รายการ เป็นงบประมาณ 225,500. - 
บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ จ านวน 1 รายการ เป็นงบประมาณ 39 ,500.- บาท  
(สามหมื่นเก้า พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมงบประมาณโอนเ พ่ิมและ 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังสิ้น 265,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) และขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 
พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 จ านวน 1 
รายการ เป็นงบประมาณ 70,000.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ  
 
รายการโอนลด 
1.แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างานบุหนังพนักพิงสูง ปรับระดับ
ได้ ขนาด 68*75*120 ซ.ม. จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 4 ,800 บาท เป็นรายการ
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,400.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่
พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณ 600.-บาท (หกร้อยบาทถ้วน)  
2.แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,450 บาท เป็นรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 4,900.- บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลด
งบประมาณ 4,900.-บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
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3.แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
ชนิดติดผนัง ขนาด 25,000 Btu จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25 ,000 บาท  
เป็นรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณที่ตั้งไว้ 25,000.- บาท  
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณ 25,000.-บาท (สองหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) 
4.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็น 
บรรจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 90 ลิตร จ านวน 5 เครื่องๆ ละ 18 ,900 บาท  
เป็นรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณที่ตั้งไว้ 94 ,500.- บาท 
(เก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณ 94,500.-บาท (เก้า
หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 
5.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินงาน หมวด 
ค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน 30 ,500 บาท ปรากฏในเทศบัญญัติฯ  
ปี 2562 หน้า 94 งบประมาณที่ตั้งไว้ 850,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณ 30,500.-บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
6.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุ น  
หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ งสาธารณูปโภค  
ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปรากฏในเทศบัญญัติฯ ปี 2562 หน้า 
144 งบประมาณที่ตั้งไว้ 220,120.- บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบ
บาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณ 70,000.-บาท (สามแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน)  
7.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน  
หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร ปรากฏในเทศบัญญัติฯ ปี 2562  
หน้า 167 งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ขอโอนลด
งบประมาณ 39,500.-บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

รวมรายการโอนลดท้ังหมด จ านวน 7 รายการ เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 
265,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

รายการโอนเพ่ิม 
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค       
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร ยาว 50 เมตร  ปรากฏในเทศบัญญัติฯ ปี 2562 หน้า 219 
(สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเลี่ยบถนน ซอย 3  หมู่ที่ 12 ต.หนองหาร) ขอโอน
เพ่ิมงบประมาณ 125,000.-บาท (หน่ึงแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
2.แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเก้าอี้ท างานบุหนังพนักพิงสูง ปรับระดับ
ได้ ขนาด 68*75*120 ซ.ม. จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 4 ,800 บาท ขอโอนเพ่ิม
งบประมาณ 600.-บาท (หกร้อยบาทถ้วน)  
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3.แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,450 บาท ขอโอนเพ่ิมงบประมาณ 4,900.-บาท  
(สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
4.แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน  
ชนิดติดผนัง ขนาด 25,000 Btu จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 25 ,000 บาท  
ขอโอนเพ่ิมงบประมาณ 25,000.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
5.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการอาหารกลางวัน ปรากฏในเทศบัญญัติฯ  
ปี 2562 หน้า 167 ขอโอนเพ่ิมงบประมาณ 70,000.-บาท (เจ็ดหมื่นบาท
ถ้วน) 

 
รวมรายการโอนเพ่ิมท้ังหมด จ านวน 5 รายการ เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 

225,500.-บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  
หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส 
ขนาด 2,500 ลิตร จ านวน 5 ใบ ๆ ละ 7,900 บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ 39,500.-บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังหมด จ านวน 1 รายการ  
เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 39,500.-บาท (สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 
รวมรายการท่ีขอโอนเพ่ิม และโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหมท้ั่งหมด จ านวน 

6 รายการ เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 265,000.-บาท (สองแสนหกหมื่น 
ห้าพันบาทถ้วน) 

และขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 รวมถึง
ฉบับที่ แก้ ไขเพิ่ มเติม  (ฉบับที่  14 ) พ.ศ.  2562 จ านวน 1 โครงการ 
รายละเอียดดังนี้ 
1.แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบเงินอุดหนุน 
หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองแม่โจ้ตามโครงการอาหารกลางวัน ปรากฏในเทศบัญญัติฯ  
ปี 2562 หน้า 167 ขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิฯ เป็นงบประมาณ 
70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 

รวม 1 รายการ งบประมาณท่ีขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิฯ                     
เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
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    เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่  2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุน ตามมาตรา  
67 ทวิ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึง ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน 
    กระผมจึงขอเสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 และ    
ขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึง
ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมือง
แม่โจ้พิจารณาต่อไปครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ครับขอบคุณท่านรองฯศรัณญ์  ใจค าครับ ที่ได้เสนอรายการโอนลด 7 โอน
เพิ่ม 6 รายการ โอนตั้งจ่ายเป็นงบประมาณใหม่ 1 รายการ และขออนุมัติ
จ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  จ านวน 1 รายการ ครับ 
-  สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม 
 

-  ไม่มี 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  ต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติ ให้โอน      
เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 และขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 
ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 โปรดยกมือและขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผลการลง
มติ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

-  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบจ านวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 และขออนุมัติจ่ายเงินตามมาตรา 67 ทวิ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 
2496 รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
 

 4.3 ญัตติ เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 และ งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 1 รับหลักการ) 
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ   
 

-  เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติ 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี        
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติ เสนอร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 และ 
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (วาระที่ 1 รับหลักการ) ในปีงบประมาณ 2563    
ทางเทศบาลได้ประมาณการงบประมาณรายรับและรายจ่ายไว้เป็นจ านวน 
164,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านบาทถ้วน) ส่วนรายละเอียดต่างๆ 
ขอมอบหมายให้นายศรัณญ์ ใจค า รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้ช้ีแจงครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจค า 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่ เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน     
กระผมนายศรัณญ์  ใจค า รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้รับมอบจาก  
นาย เอก ชัย   ส ายหยุด  รองนายก เทศมนตรี  รั กษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ให้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2563 และร่างงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
(วาระที่  1 ข้ันรับหลักการ) อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล      
พ.ศ. 2496 มาตรา 67 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  14) พ.ศ. 2562 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2 และ3) พ.ศ. 2543  
ข้อ 22 และ ข้อ 23 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาเทศบาล พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 
ข้อ 47 และ ข้อ 58 เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2562 เพื่อการน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในสมัย
ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมนี้ จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัติ 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น  164,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านบาท
ถ้วน)  ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 164,000,000.- บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่
ล้านบาทถ้วน)   
- งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้  
ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 54,035,000.- บาท (ห้าสิบสี่ล้านสามหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 35,261,300.- บาท (สามสิบห้าล้าน
สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) 
ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จะได้เสนอร่าง  
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เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ต่อสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงขอเรียนให้ท่านประธานสภา
และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลั ง ตลอดจน
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ดังต่อไปนี ้

1) สถานะการคลัง  งบประมาณรายจ่ายทั่วไปซึ่งในปีงบประมาณ       
พ.ศ.2561 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้มีสถานะ  
การคลัง ดังนี้  

 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  107,339,854.25 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้าน
สามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบสี่ล้านบาทยี่สิบห้าสตางค์) 

 เงินสะสมทั้งสิ้น  138,944,311.73 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปด
ล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 

  ทุนส ารองเงินสะสม 33,102,355.26 บาท (สามสิบสามล้าน 
หนึ่งแสนสองพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์) 

 เงินกู้คงค้าง  35 ,427 ,294.81 บาท (สามสิบห้าล้านสี่แสน 
สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) 

2)การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่   30 
กันยายน 2561    

   รายรับจริง  174,770,755.62 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านเจ็ดแสน
เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบห้าบาทหกสิบสองสตางค์) ประกอบด้วย 

 หมวดภาษีอากร 12,302,787.42 บาท (สิบสองล้านสามแสน
สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)  

 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 4,332,959.20  บ า ท
(สี่ล้านสามแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) 

 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,147,540.01 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสน
สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทหนึ่งสตางค์) 

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,593,337.39 บาท (สองล้านห้าแสน 
เก้าหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)  

 หมวดภาษีจัดสรร 98,986,348.77 บาท  (เก้าสิบแปดล้าน 
เก้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 48,544,483.00 บาท (สี่สิบแปดล้านห้า
แสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) 

 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 6,861,299.83 บาท (หกล้าน 
แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์) 
       รายจ่ายจริง  จ านวน  156,637,813.12 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบหกล้าน
หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบสามบาทสิบสองสตางค์) ประกอบด้วย 

 งบกลาง  38,197,235.57 บาท (สามสิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้า
หมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบห้าล้านบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)   
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 งบบุคลากร 30,760,254.88 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่น
สองร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบแปดสตางค์)   

 งบด าเนินการ 50,034,666.00 บาท (ห้าสิบล้านสามหมื่นสี่พันหก
ร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)   

 งบลงทุน 21,914,310.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่
พันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

 รายจ่ายอื่น 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 เงินอุดหนุน 8,850,046.84 บาท (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่สิบ

หกบาทแปดสิบสี่สตางค์) 
 (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

จ านวน  6,861,299.83 บาท (หกล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อย 
เก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์) 

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่   จ านวน   
4,749,700.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

3. งบเฉพาะการ ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มีรายรับจริง 50,030,000.00 บาท (ห้าสิบล้าน
สามหมื่นบาทถ้วน)  มีรายจ่ายจริง 34,515,400.00 บาท (สามสิบสี่ล้านห้า
แสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)   

- กู้เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ 122,128,773.68 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบ
สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสิบแปด
สตางค์)      

- ก าไรสุทธิ  7,616,677.68 บาท  (เจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหก
ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)                                                                     

- เ งิ น ฝ า ก ธน าค า ร ทั้ ง สิ้ น  ณ  วั นที่  30 กั น ย าย น  พ . ศ . 2561                      
จ านวน 17,220.44 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทสี่สิบสี่สตางค์) 

- ทรัพย์จ าน า   134,870,200 บาท (หนึ่งร้อยสามสบิสีล่้านแปดแสนเจ็ด
หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)                                                                           
-  รายจ่ายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่าย เทศบาลเมืองแม่โจ้       
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   
 

งบกลาง   45,056,340 บาท (สี่สิบห้าล้านห้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) 

 

แผนงานบริหารท่ัวไป   
งานบริหารงานทั่วไป  

 งบบุคลากร  15,129,498 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่น 
เก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) 

 



- 26 - 

 งบด าเนินงาน 10,260,738 บาท (สิบล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ด
ร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน) 

 งบลงทุน 4,326,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นหกพันบาท
ถ้วน) 

 งบรายจ่ายอื่น 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
รวม 29,736,236 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันสองร้อย
สามสิบหกบาทถ้วน) 
 

งานบริหารงานคลัง  
 งบบุคลากร 5,413,600 บาท  (ห้าล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหก

ร้อยบาทถ้วน)  
 งบด าเนินงาน 3,511,200 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน

สองร้อยบาทถ้วน) 
 งบลงทุน 112,500.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาท

ถ้วน) 
รวม 9,037,300.- บาท (เก้าล้านสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 

รวมแผนงานบริหารงานท่ัวไป เป็นเงินท้ังสิ้น 38,773,536 บาท  
(สามสิบแปดลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 

 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานเทศกิจ 

 งบบุคลากร 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 งบด าเนินงาน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 งบลงทุน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
รวม  800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
 

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 งบบุคลากร 740,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 งบด าเนินงาน 1,290,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท

ถ้วน) 
 งบลงทุน 118,500.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท

ถ้วน) 
 งบเงินอุดหนุน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
รวม  2,168,500 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท

ถ้วน) 
 

รวมงบประมาณแผนงานการรักษาความสงบภายในเป็นเงินท้ังสิ้น 
2,968,500 บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
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แผนงานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

 งบบุคลากร 2,485,500 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)  

 งบด าเนินงาน 2,140,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน) 

 งบลงทุน 170,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
 งบรายจ่ายอื่น 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 งบเงินอุดหนุน 7,638,000 บาท (เจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นแปด

พันบาทถ้วน) 
รวม 12,464,000 บาท (สิบสองล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 งบด าเนินงาน  6,134,824 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พัน

แปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 
 งบลงทุน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

รวม 6,144,824 บาท (หกล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 

 
รวมงบประมาณในแผนงานการศึกษาท้ังสิ้น 18,608,824 บาท (สิบแปด

ล้านหกแสนแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 
 

แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

 งบบุคลากร 1,264,200 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสอง
ร้อยบาทถ้วน) 

 งบด าเนินงาน 3,829,000 บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้า
พันบาทถ้วน) 

 งบลงทุน 150,600 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) 
 

รวมแผนงานสาธารณสุขเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 5,243,800 บาท  
(ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 

แผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานสังคมสงเคราะห์ 

 งบด าเนินงาน 290,000 (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 290,000 บาท  
(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
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แผนงานเคหะและชุมชน 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

 งบบุคลากร 8,850,000 บาท (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 

 งบด าเนินงาน 1,455,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) 
รวม 10,305,00 บาท (สิบล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน) 
 

งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
     - งบด าเนินงาน 18,320,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นบาท

ถ้วน)  
รวม  18,320,000 บาท (สิบแปดล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 

รวมแผนงานเคหะและชุมชนเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 28,625,000 บาท 
(ยี่สิบแปดล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็งของชุมชน 

 งบด าเนินงาน 730,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 งบเงินอุดหนุน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 
1,480,000 บาท (หน่ึงล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 งบด าเนินงาน 570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 งบเงินอุดหนุน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 

รวม 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
 

งานกีฬาและนันทนาการ 
 งบด าเนินงาน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

รวม 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 

รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการเป็นงบประมาณ
ท้ังสิ้น 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

 งบบุคลากร 10,140,000 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 
 งบด าเนินการ 5,750,000 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 งบลงทุน 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 งบรายจ่ายอื่น 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

รวม 10,190,000 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
 งบลงทุน 11,424,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาท

ถ้วน)  
 

รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 
21,614,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนหน่ึงหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 

แผนงานการเกษตร 
งานส่งเสริมการเกษตร  

 งบด าเนินงาน 470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าฯ 

 งบด าเนินงาน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 

รวมแผนงานการเกษตรเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 540,000 บาท           
(ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) 

 

รวมงบประมาณทุกแผนงานเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 164,000,000 บาท
(หน่ึงร้อยหกสิบสี่ล้านบาทถ้วน) 

 
งบเฉพาะการ ประเภทกิจการสถานธนานุบาล กิจการสถานธนานุบาล 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประมาณการรายรับรวมท้ังสิ้น 54,035,000.- 
บาท(ห้าสิบสี่ล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแยกเป็น 

- ประเภทรายรับดอกเบี้ยรับจ าน า จ านวน 32,000,000. -บาท 
(สามสิบสองล้านบาทถ้วน) 

- ประเภทรายรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน 15,000. -บาท 
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

- ประเภทรายรับก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์หลุด จ านวน 
5,500,000.-บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

- ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) 
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- บ าเหน็จรางวัล 20% จ านวน 3,300,000.-บาท (สามล้านสามแสน
บาทถ้วน) 

- - เงินท านุบ ารุงท้องถ่ิน 30% จ านวน 4,950,000.-บาท (สี่ล้านเก้า
แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

- ทุนด าเนินการของสถานธนานุบาล 50% จ านวน 8,250,000.-
บาท (แปดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

ประมาณการรายจ่ายท้ังสิ้น 35,261,300.-บาท (สามสิบห้าล้านสอง
แสนหกหมื่นหน่ึงพันสามร้อยบาทถ้วน) จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง 
และเงินช่วยเหลือจากงบท่ัวไป แยกเป็น 
- งบกลาง  จ านวน  13,352,600.-บาท (สิบสามล้านสามแสนห้า

หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
- งบบุคลากร จ านวน 2,884,000.-บาท (สองล้านแปดแสนแปด

หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
- งบด าเนินงาน จ านวน 2,370,000.-บาท (สองล้านสามแสนเจ็ด

หมื่นบาทถ้วน) 
- งบลงทุน จ านวน 70,000.-บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
- งบรายจ่ายอื่น ๆ จ านวน 16,584,700.-บาท (สิบหกล้านห้าแสน

แปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
จึงขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาลผ่านไปยังสมาชิกสภาเทศบาล

พิจารณา ขอบคุณครับ  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- ขอบคุณท่านรองศรัณญ์ ใจค า 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ 
 

ที่ประชุม 
 

-   ไม่มี  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ และ
ขอให้เลขานุการสภาตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการลงคะแนน 
 

นายพงศ์ศิลป์   สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภา  
 

-  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบจ านวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  

- มติสภาเทศบาลเห็นชอบจ านวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
- สรุปมติที่ประชุมรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ.2563  และร่างงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถาน      
ธนานุบาล เทศบาลเมืองแม่โจ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
-  ต่อไป ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี 
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นายพงศ์ศิลป์   สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

- กราบเรียนประธานสภาฯ กระผมนายพงศ์ศิลป์ สมบูรณ์ชัย เลขานุการสภา
ฯ ขอช้ีแจงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  ข้อ 45 
ก าหนดว่าญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถ่ิน ต้องพิจารณาสามวาระ 
แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้แต่ญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการ
พิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ ช่ั วโมงนับแต่สภาท้อง ถ่ินมีมติ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณนั้น ข้อ 49 ก าหนดว่าร่างข้อบัญญัติที่สภาท้อง ถ่ินลงมติ 
รับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้
ประธานสภาท้องถ่ินส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาโดยละเอียดและทีป่ระชุมสภาท้องถ่ินจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอ
ค าแปรญัตติต่อคณะอนุกรรมการแปรญัตติด้วย ข้อ 105 บัญญัติ ว่า 
สภาท้องถ่ินมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการสภาท้องถ่ินชุดต่าง ๆ (3) คณะกรรมการแปร
ญัตติร่ าง เทศบัญญัติ  โดยคณะกรรมการแปรญัตติร่ าง เทศบั ญญัติ 
เป็นคณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถ่ินจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน และข้อ 107 วิธีการเลือกคณะกรรมการให้สมาชิก
สภาหรือผู้บริหารท้องถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภา ในกรณีสมาชิกสภาเป็นผู้เสนอ
ต้องสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถ่ินเป็น 
ผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรองครับ และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาบังคับใช้
โดยอนุโลม  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  

- ในการนี้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าสมควรก าหนดจ านวนผู้ที่เหมาะสม
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่างงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแม่โจ้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวนกี่คน 
 

นายธีระชัย ภีระค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ กระผม นาย ธีระชัย ภีระค า  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 2 ขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
จ านวน 5 คน ครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 
 

- ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
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นายบารมี  ดวงบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายบารมี  ดวงบาล สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ขอรับรองครับ 

นายตา  แบ่งบุญ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายตา  แบ่งบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1  ขอรับรองครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- หากไม่มีกระผมจะได้ขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้
ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ จ านวน 5 คน โปรดยกมือข้ึนและ
ขอให้เลขานุการตรวจนับคะแนนครับ 
 

นายพงศ์ศิลป์   สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

- จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบจ านวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

-  สรุปสมาชิกสภาเห็นชอบให้ก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
จ านวน 5 คน  
-  ต่อไปเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นคณะกรรมการแปรญัตติเชิญ
สมาชิกเสนอช่ือได้ครับ 
 

นายธีระชัย ภีระค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายธีระชัย ภีระค า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2  
ขอเสนอ นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 1 ครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายชวาล  จันสุภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายชวาล  จันสุภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 3  
ขอรับรองครับ 

นายสมควร  เสวยราช 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 
 

- กระผม นายสมควร  เสวยราช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 2   
ขอรับรองครับ 
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายช่ืออื่นหรือไม่ 
- หากไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้เรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 1 ขอเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 
 

นายศรีทน  ขยัน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายศรีทน  ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ โจ้ เขต  2   
ขอเสนอ นายหน่อทอง  บุญทา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 2 ครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 1   
ขอรับรองครับ 

นางบุญศรี  อินทอง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- ดิ ฉัน นางบุญศรี   อินทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ โจ้ เขต 2  
ขอรับรองคะ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายช่ืออื่นหรือไม่ 
-หากไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบใหน้ายหน่อทอง  บุญทา เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 2 ขอเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 
 

นายอุทัย  ขยัน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายอุทัย  ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 2 ขอเสนอ  
นายศรีลา อิ่นแก้ว เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายหน่อทอง  บุญทา  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายหน่อทอง  บุญทา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 2  
ขอรับรองครับ 

นายบารมี  ดวงบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายบารมี  ดวงบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 1   
ขอรับรองครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายช่ืออื่นหรือไม่ 
- หากไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นายศรีลา อิ่นแก้ว เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 3 ขอเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 
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นายชวาล  จันสุภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายชวาล  จันสุภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 3  
ขอเสนอ นางบุญศรี อินทอง เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 4 ครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายตา  แบ่งบุญ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผมนายตา  แบ่ งบุญ สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแม่ โจ้ เขต 1  
ขอรับรองครับ 

นายสมควร  เสวยราช 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผมนายสมควร  เสวยราช สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 2   
ขอรับรองครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายช่ืออื่นหรือไม่ 
- หากไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ นางบุญศรี อินทอง เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติคนที่ 4 ขอเชิญเสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 
 

นายบารมี  ดวงบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายบารมี  ดวงบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 1  
ขอเสนอ นายชวาล  จันสุภา เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 5 ครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายศรีลา  อิ่นแก้ว 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผมนายศรีลา  อิ่นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ โจ้ เขต 3  
ขอรับรองครับ 

นายธีระชัย  ภีระค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- กระผมนายธีระชัย  ภีระค า สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2  
ขอรับรองครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายช่ืออื่นหรือไม่ 
- หากไม่มีถือว่ารายช่ือที่เสนอมา 5 ท่านประกอบด้วย  

1) นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
2) นายหน่อทอง  บุญทา 
3) นายศรีลา  อิ่นแก้ว 
4) นางบุญศรี  อินทอง 
5) นายชวาล  จันสุภา 
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เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่าง เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และร่างงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแม่โจ้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  
- ต่อไปขอให้ที่ประชุม ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ซึ่งต้องไม่น้อย
กว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการแล้ว  
 

นายชวาล  จันสุภา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
 

-  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายชวาล  จันสุภา สมาชิกสภา
เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง แ ม่ โ จ้ เ ข ต  3  ผ ม ข อ ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ส น อ 
ค าแปรญัตติ จ านวน 3 วัน คือตั้งแต่วันที่  27 -29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ 

- ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
 
 

นายศรีทน  ขยัน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

- กระผม นายศรีทน  ขยันสมาชิกสภาเทศบาลเมื องแม่ โ จ้ เขต 2   
ขอรับรองครับ 
 

นายอุทัย  ขยัน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายอุทั ย  ขยัน  สมาชิกสภา เทศบาลเมือ งแม่ โจ้ เขต 2   
ขอรับรองครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ 

-  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์เสนอก าหนดวันอื่นหรือไม่  
 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ 
 

-  หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ก าหนด
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 
จ านวน 3 วัน คือตั้งแต่วันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.  
– 17.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ โปรดยกมือข้ึนและขอให้
เลขานุการสภาฯตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการลงมติ  
 

นายพงศ์ศิลป์   สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภา  
 

- จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบ จ านวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ 
 

- สรุปที่ประชุมมีมติให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติให้คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ จ านวน  3  วัน คือตั้งแต่วันที่ 27-29 สิงหาคม 
2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง 
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แม่ โจ้  หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์เสนอค าแปรญัตติ  
ให้ด าเนินการเสนอได้ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบ 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- ส าหรับการพิจารณาร่างงบประมาณร ายจ่าย ประจ าปี  2563                
ในวาระที่  2 ข้ันแปรญัตติ และวาระที่  3 ข้ันลงมติเห็นชอบให้ตราเป็น         
เทศบัญญัติ ยังไม่สามารถก าหนดได้เนื่องจากสมัยประชุม สมัยสามัญ  
สมัยที่ 3 ได้ก าหนดสมัยประชุมไว้ 30 วัน ทั้งนี้ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562  
ซึ่งหากรวมระยะเวลาในการรับแปรญัตติ และการเชิญประชุมในครั้งที่ 2  
เพื่อแปรญัตติ และให้ตราเป็นเทศบัญญัติแล้วมีระยะเวลาไม่เพียงพอ  
จึงได้เสนอขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายระยะเวลา
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 หากผลเป็นประการใดจะมีหนังสือแจ้ง
ก าหนดวันประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ให้ทุกท่านทราบต่อไป 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 

 
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อ่ืน  ๆ 

 
5.1 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561 – 
2565) 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

- เชิญผู้บริหารครับ 

นายศรัณญ์  ใจค า 
รองนายกเทศมนตรีฯ  

- ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 
14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบกับระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูร ณาการ  
พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถ่ินต้องมีความ
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติการราชการประจ าปี
กลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
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พร้อมทั้ งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้อง ถ่ินเป็นระยะเวลาห้าปี  
(พ.ศ. 2561-2565) ทั้งนี้เพื่อประโยชน์การประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินกับ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้จัดแผนพัฒนาท้องถ่ินตามแนวทางของการ
วางแผนพัฒนาท้องถ่ินของเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยมีการประชาคมระดับ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้ง 19 ชุมชน เพื่อน าปัญหาความต้องการ
ของชุมชนมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาโดยมีเป้าหมายที่
ชัดเจน  การวางแผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นการวางแผน 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นการวางแผนพัฒนาโดยการบูรณาการ ให้สามารถ
บรรลุเป้า โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้สามารถลงมือปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมาย  
โดยใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน แผนการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล   
ที่ได้จัดท าข้ึนน้ีเป็นแนวทางการพัฒนาทุกด้าน 
   จึงขอประกาศให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ปรับมาใช้
แผนพัฒนาท้องถ่ินเทศบาลเมืองแม่โจ้ห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และได้ปิด
ประกาศบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในส านักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้
เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดของแผนจะให้ เจ้าหน้าที่น าลงเว็ปไซด์ของ 
ทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ หรือท่านใดอยากได้ข้อมูลสามารถติดต่อขอที่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

- ขอบคุณท่านรอง ศรัณญ์ ใจค า ครับ 
- ส าหรับการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน 5 ปี ติดไว้บอร์ดประชาสัมพันธ์
แล้วนะครับ และท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดสามารถติดต่อขอรับได้ที่
เจ้าหน้าที่หรือโหลดจากเว็ปไซด์ได้ครับ 
 

 5.2 เรื่อง การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

- ตามหนังสืออ าเภอสันทราย ด่วนที่สุด ที่  ชม 1418/ว2938 ลงวันที่  
5 สิงหาคม เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นกรรมการธรรมา 
ภิบาลจังหวัด  โดยที่กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
3 ปีนับแต่วันที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองรายช่ือกรรมการเป็น
รายจังหวัด ซึ่งกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่จะครบวาระในวันที่  
28 กันยายน 2562 และจะต้องด าเนินการสรรหากรรมการชุดใหม่มา
ทดแทนภายในหกสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งตาม ข้อ 21 แห่งระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 ทั้งนี้  
ให้ด า เนินการสรรหาตาม ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  ล ง วันที่  
11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการสรรหากรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด ข้อ 2 โดยให้สภาท้องถ่ินจัดประชุมเลือกกันเองแห่งละ
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หนึ่งคน และเมื่อได้ผู้แทนของสมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วให้แจ้งรายช่ือไปยัง
อ าเภอสันทราย เพื่อเข้าร่วมประชุมและคัดเลือกเป็นตัวแทนของอ าเภอเพื่อ
เข้าร่วมประชุมและคัดเลือกเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 
- จึงขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นเป็นตัวแทนของ
เทศบาลเราต่อไปใคร  
 

นายธีระชัย  ภีระค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผมนายธีระชัย  ภีระค าสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2  
ขอเสนอ นายหน่อทอง  บุญทา เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายอุทัย  ขยัน 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายอุทั ย  ขยัน  สมาชิกสภา เทศบาลเมือ งแม่ โจ้ เขต 2   
ขอรับรองครับ 

นายศรีลา  อิ่นแก้ว 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
 

- กระผม นายศรีลา  อิ่นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้เขต 3  
ขอรับรองครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ  
 

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายช่ืออื่นหรือไม่ 
- หากไม่มีต่อเป็นเป็นการลงมติสมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบให้ นายหน่อทอง  
บุญทา เป็นตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ โปรดยกมือข้ึนและขอให้
เลขานุการฯ ตรวจนับคะแนนและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายพงศ์ศิลป์   สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภา  
 

- จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบ จ านวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง  
ประธานสภาฯ 
 

- สรุปที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ นายหน่อทอง  บุญทา เป็นตัวแทนสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ แต่เนื่องจากอ าเภอสันทราย ได้ก าหนดระยะเวลาให้
แจ้งรายช่ือ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาและทางสภาเทศบาล
เมืองแม่โจ้เองยังไม่ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกสมาชิกสภาเทศบาลฯ  
เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว จึ งจะจัดท าหนังสือเพื่อช้ีแจง
เหตุผลให้นายอ าเภอสันทรายได้รับทราบต่อไปครับ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่  
- หากไม่มี  กระผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และ 
คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ยวข้องทุกท่านในการ
ประชุมวันน้ีขอปิดประชุม 
 

ปิดประชุม เวลา  ....12.00.....น.         
 

 




