


 
รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี 2562 

วัน จันทร์ ท่ี  9  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. 
ณ    ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้

********************************* 
                        ผู้มาประชุม  
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1.  นายคมคาย           ไคร้โท้ง ประธานสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
2.  นายบารม ี     ดวงบาล รองประธานสภาเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
3.  นายตา                 แบ่งบุญ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
4.  นายเรืองฤทธ์ิ     ตาลผัด สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
5.  นายหน่อทอง     บญุทา 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.  นายประสิทธ์ิ          ดาวเรือง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
13.  นายจรลั               จอมจันทร ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
14.  นายชวาล             จันสุภา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
15.  นายสุริยะ     จันทร์ขาว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
16.  นายพงศ์ศิลป์         สมบูรณ์ชัย เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้
    

  ผู้ไม่มาประชุม         หมายเหต ุ
    1. นายมน ู       เกี้ยว 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  เนยีมทรัพย ์  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
5) นายประพันธ์  ภีระค า   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
6) นายอ านวย  อิ่นแก้ว   เลขานุการนายกเทศมนตรเีมืองแม่โจ ้
7) นายวิรัช  จิโรจน์พงศา  ปลัดเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
8) นายธงชัย        อัปการัตน์  รองปลัดเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
9) นายทวีศักดิ ์  เติมทรัพย์ทวี  รองปลัดเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
10) นายสมพร  กันธา   หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได ้
       รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
11) นายถาวร  จองส่างปัน  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ 
       สิ่งแวดล้อม 
12) นายเอกราช  นิธิภัทรนนท ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
13) นางพัชรินทร ์  สทิธิกัน   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
14) น.ส.เกศิณี         พรหมตัน  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
15) นายหิรัญ  ปาค าวัง   พนักงานจ้าง 
16) น.ส.ภัทรานิษฐ์ ชมช่ืน   พนักงานจ้าง 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
                 - เมื่อที่ประชุมพร้อม เลขานุการสภาเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระฯ 

 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

 - วันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้ งที่  2       
ประจ าปี 2562 วัน จันทร์ ที่ 9  กันยายน  พ.ศ. 2562 เมื่อที่ประชุมพร้อม       
ขอเปิดการประชุมส าหรับระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 4 วาระ ดังนี้ 

 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  
 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 
                       3 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562  
  
ระเบี  ระเบียบวาระที่ 3  เรือ่งทีจ่ะเสนอใหม ่

3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 

 
 3.2 ญัตติ เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ และวาระที่ 3  
ข้ันลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัต ิ

 
ระเบียบวาระที่ 4 อื่นๆ  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง    ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- ส าหรับวันน้ีมีสมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 1 ท่าน คือ ท่าน มนู  เกี้ยว ครับ 
- ตามที่อ าเภอสันทรายจะจัดการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน โดยส านักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่  ในวัน อังคาร ที่  10 กันยายน 2562  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอสนัทราย จึงของแจ้งให้ทุกท่าน
ทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 
1 เมื่อวัน จันทร์ ท่ี 26 สิงหาคม 2562 

 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 
 

- ตามที่สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 
ขอให้สมาชิกโปรดตรวจดูรายงานการประชุมสภา มีจ านวน 39 หน้า         
ว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขหรือไม่ครับ 



- 4 – 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ ขอแก้ไขเพิ่มเติม หน้าที่ 4 ตรงเรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม
ทราบ ขอเพิ่มเติมข้อความ ต่อจากข้อความที่ว่า ส าหรับวันนี้มีสมาชิกสภา
เทศบาล เพิ่มค าว่า ลาป่วย 1 ท่าน คือ ท่านสุริยะ จันทร์ขาว และขอแก้ไข 
ข้อความในหน้า 5 ตรงค าพูดของ นางสาวจินต์กัญญา สิท ธ์ิธัชนนท์  
ที่ว่าขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ เปลี่ยนเป็นขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคะ 
ขอบคุณครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- ขอบคุณท่านพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่? 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเหน็ชอบ รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ
ข้ึนและขอให้เลขานุการตรวจนับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 
 

- จ านวนสมาชิกสภาที่เห็นชอบจ านวน 14 เสียง งดออกเสียง 2 คน   
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

 - สรุปมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1        
เมื่อวัน จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีจะเสนอใหม่ 
 

  3.1 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 

  
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

-  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 ส่วนรายละเอียด
ต่างๆ ขอมอบหมายให้ นายศรัณญ์  ใจค า รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ช้ีแจง
ครับ  
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ท่านเอกชัย  สายหยุด  ได้มอบให้นายศรัณญ์  ใจค า รองนายกเทศมนตรีฯ 
เป็นผู้ช้ีแจงเรียนเชิญครับ 

นายศรัณญ์  ใจค า 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทกุท่าน
กระผมนายศรัณญ์ ใจค า รองนายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหมายจาก 
นาย เอก ชัย  ส ายหยุด  รองนายก เทศมนตรี  รั กษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค า
ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 จ านวน 1 รายการ เพื่อให้
รายละเอียดและค าช้ีแจงของงบประมาณรายจ่ายสอดคล้องกับความจ าเป็น
และความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของเทศบาล ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 
พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 29 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณการรายรับหรืองบประมาณ
รายจ่ายให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ินรายละเอียดดังนี้ 
รายการท่ี 1 
ข้อความเดิม 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน  ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีด
หมึก ราคา 11,770 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ความละเอียดในการพิมพ์ (dpi)4800* (แนวนอน) x 1200 (แนวตั้ง)* 
สามารถก าหนดระดับหยดหมึกได้ต่ าสุดท่ี 1/4800 in 
- อินเตอร์เฟซ พอร์ต USB:Hi-Speed USB *1 พอร์ต LAN : LAN แบบ
ไร้สาย *2: IEEE802.11n *3 / IEEE802.11g / IEEE802.11b 
*1 ต้องใช้คอมพิวเตอร์ท่ีรองรับมาตรฐาน Hi-Speed USB เน่ืองจากอิน
เทอร์ เฟซ Hi-Speed USB สามารถใช้งานร่วมกับ USB 1.1 ดังน้ันจึง
สามารถใช้งานท่ี USB 1.1 
*2 สามารถตั้งค่าผ่านการตั้งค่ามาตรฐาน WPS (Wi-Fi Protected 
Setup), WCN (Windows Connect Now) หรือเชื่อมต่อไร้สายแบบ
ง่าย 
*3 ใช้ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ 2.4 GHz USB และ LAN สามารถใช้ใน
เวลาเดียวกัน 
- ความกว้างในการพิมพ์ 203.2 mm/8 in (ส าหรับการพิมพ์ไร้ขอบ: 216 
mm/8.5 in) 
- พ้ืนท่ีท่ีพิมพ์ได ้: การพิมพ์ไร้ขอบ: ขอบด้านบน/ด้านล่าง/ด้านซ้าย/
ด้านขวา: 0.0 mm (0.00 in) 
การพิมพ์แบบมาตรฐาน : 
- ขอบด้านบน: 3.0 mm (0.12 in) 
- ขอบด้านล่าง: 5.0 mm (0.20 in) 
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- ขอบด้านซ้าย: Letter/Legal: 6.4 mm (0.26 in) ขนาดอ่ืนๆ: 3.4 
mm (0.14 in) 
- ขอบด้านขวา:Letter/Legal: 6.3 mm (0.25 in) ขนาดอ่ืนๆ: 3.4 mm 
(0.14 in) 
น้ าหนัก ประมาณ 7.2 kg (ประมาณ 15.8 lb) 
- หัวพิมพ์/หมึก: ท้ังหมด 1472 หัวฉีด (BK 320 หัวฉีด, C/M/Y อันละ 
384 หัวฉีด) 
- ความละเอียดการสแก ความละเอียดด้านแสงสูงสุด (แนวนอน x 
แนวตั้ง) : 600 x 1200 dpi *1 ความละเอียดท่ีแทรกลงสูงสุด: 19200 x 
19200 dpi *2 
*1ความละเอียดด้านแสงแสดงอัตราการสุ่มตัวอย่างสูงสุดยึดตาม ISO 
14473 
*2การเพ่ิมความละเอียดการสแกนจะจ ากัดความสูงสุดของบริเวณที่สแกนได้ 
- ความละเอียดของแฟกซ์ สีด า มาตรฐาน : 8 พิกเซล/mm x 3.85 
บรรทัด/mm (203 พิกเซล/in x 98 บรรทัด/in) สีด าวิจิตร ภาพถ่าย: 8 
พิกเซล/mm x 7.70 บรรทัด/mm (203 พิกเซล/in x 196 บรรทัด/in) 
สีด าดีเลิศ: 300 x 300 dpi สี: 200 x 200 dpi 
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ า ปี พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 23 
พฤษภาคม 2561 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-
2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี หน้า 76 ข้อ 31 
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 หน้า 102 ข้อ 4 

ข้อความใหม่ 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ multifunction แบบฉีด
หมึก ราคา 11,770 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- มัลติฟังก์ชัน (Print/Copy/Scan/Wi-fi) 
- ความละเอียดงานพิมพ์ 4,800 x 1,200 dpi (ขนาดหยดหมึก 2 pl) 
- ความเร็วการพิมพ์ขาว-ด า 8.8 ภาพ/นาที, สี 5 ภาพ/นาที 
- พิมพ์ภาพ 4 x 6 น้ิว ภายใน 60 วินาที 
- พิมพ์ไร้ขอบ A4/Letter/4 x 6 น้ิว/5 x 7 น้ิว/8 x 10 น้ิว/Square 
(5x5 น้ิว)/Business Card 
- ความละเอียดการสแกน 600 x 1,200 dpi(Flatbed) 
- ความเร็วการสแกน 19 วินาที 
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 32 วินาที (1.7 ipm) 
- รองรับการส่ง PC Fax เฉพาะ Windows 
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- ความจุถาดป้อนกระดาษ (ด้านหลัง) 100 (A4,LR)/10(Legal)แผ่น 
- การเชื่ อมต่ อ  USB 2.0 High -Speed,Wi re less Lan 
Leee802.11b/g/n พร้อม AP mode 
- จอแสดงผล Segment LCD 1.2 น้ิว 
- รองรับระบบ Windows 10/8.1/7 ServicePack 1, ไม่รองรับ Mac OS 
- หมึกพิมพ์แบบขวดแยกสี (GI-790 C/M/Y/K)  
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ท่ีไม่มีก าหนดไว้ในเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ฉบับเดือนมีนาคม 
2562 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่  6 ในแผนพัฒนา 4 ปีเทศบาลเมืองแม่โจ้ (พ.ศ. 2561-2564) 
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
หน้า 76 ข้อ 31 
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 หน้า 102 ข้อ 4 

- จึงขอน าเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
พิจารณาอนุมัติครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจค าครับ 
- ส าหรับการขออนุมัตกิารเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2562 มีทั้งหมด 1 รายการ 
- มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

 
ที่ประชุม - ไม่มี 

 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 โปรดยกมือข้ึนและ
ขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

- จ านวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจ านวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2562 
 

  
 3.2 ญัตติ เรื่อง พิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
- วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
- วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- เพื่อให้การกระบวนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองแม่โจ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ ตามที่
สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถาน 
ธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน จันทร์ ที่ 26 สิงหาคม  2562 และได้ส่ง
ร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการตามระเบียบและได้จัดท ารายงานผลการ
แปรญัตติให้ประธานสภาเทศบาล ทราบพร้อมทั้งได้จัดส่งส าเนารายงาน
ดังกล่าวให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้คณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ แถลงรายงานผลการแปรญัตติ
ฯ ต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อรับทราบและขอมติที่ประชุมต่อไป  

นายหน่อทอง  บุญทา 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ 

-  เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายหน่อทอง  
บุญทา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ โจ้  กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ขออ่านบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  พ.ศ. 2563 และ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563    
-  ตามที่สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ
การสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน จันทร์ ที่  
26 สิ งหาคม  256 2 และป ระธานส ภาฯ  ได้ ส่ ง ร่ า ง เ ทศบัญญัติ ฯ  
ให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ พิจารณาโดยละเอียดตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้อง ถ่ิน  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 49 นั้น  
     

 - คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
พ.ศ. 2563 และงบประมาณรายจา่ยเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
แม่โจ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วย 

1. นายเรืองฤทธ์ิ     ตาลผัด           เป็นประธานกรรมการ 
2. นายศรีลา         อิ่นแก้ว              เป็นกรรมการ 
3. นางบุญศรี        อินทอง           เป็นกรรมการ 
4. นายชวาล         จันสุภา           เป็นกรรมการ 
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5. นายหน่อทอง     บุญทา  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
 

ขอรายงานผลการด าเนินงานและความเห็นดังนี้ 
1. คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม           

พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้  
2. ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้มีการเสนอค าแปรญัตติต่อคณะ

กรรมการฯ คือระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
ซึ่งมีก าหนด 3 วัน ตั้งแต่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติแล้ว 
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ 

3. ในส่วนของคณะกรรมการแปรญัตติ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ดังกล่าวแล้ว เห็นว่าได้จัดท าไว้เรียบร้อยถูกต้องแล้ว จึงมีมติให้คงร่างเดิมโดย
ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- ขอบคุณท่านหน่อทอง  บุญทา ซึ่ ง เป็น กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ ด้วยครับ 
- เนื่องจากไม่มีการเสนอค าแปรญัตติประกอบกับคณะกรรมการแปรญัตติ       
ร่างเทศบัญญัติมีมติให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด ดังนั้น
ที่ประชุมสภาเทศบาลจึงไม่มีการลงมติในข้ันแปรญัตติในขณะนี้ โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 51 ซึ่งก าหนดว่าในการพิจารณารา่งข้อบัญญัติวาระ
ที่ สอง  ให้ปรึกษา เรีย งตามล าดับ ข้อเฉพาะที่ มี การแปรญัตติหรื อ 
ที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  
-  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม 
 

- ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 
 

-  หากไม่มี ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม ข้ันพิจารณาเห็นชอบให้
ตราเป็นเทศบัญญัติฯ 
-  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือ
ข้ึน และให้เลขานุการตรวจนับสรุปจ านวนแจ้งให้ที่ประชุม 
 

นายพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย 
เลขานุการสภาฯ 

-  จ านวนสมาชิกสภาที่เห็นชอบ จ านวน 15 เสียง งดออกเสยีง 1 คน 
  

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- สรุปผลการลงมติเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2563 ต่อไป โดยประธานสภาฯ  
จะได้ด าเนินการจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามระเบียบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 4 
 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  

เรื่องอ่ืน ๆ 
 
-  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอที่ประชุมหรือไม่  
-  เรียนเชิญ ท่านสุริยะ จันทร์ขาว ครับ 
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นายสุริยะ  จันทร์ขาว 
สมาชิกสภาฯ 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม 
นายสุริยะ  จันทร์ขาว สมาชิกสภาฯ เขต 3 ในส่วนของระเบียบวาระนี้กระผม
จะขอน าเรียนไปยังท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังคณะผู้บริหาร ด้วยกัน  
2 เรื่อง  
- เรื่องแรก สืบเนื่องจากมีการก่อสร้างถนนใหม่บริเวณถนนเชียงใหม่ – พร้าว 
ช่วงกิโลเมตรที่ 9 ซึ่งเป็นงบประมาณของกรมทางหลวง ซึ่งผมจะขอน าเรียน
ปรึกษา ในช่วงของทางเข้าบ้านทุ่งหมื่นน้อย เดิมทางเข้าจะมีช่องว่างรอยต่อ
ของถนนอยู่และทางหลวงได้ด าเนินการปิดช่องว่างโดยใช้ยางมะตอย  
แต่ตอนนี้ยางมะตอยดังกล่าวไม่ได้ยึดติดกับถนนจึงเกิดช่องว่างข้ึนมาใหม่  
จึงขอน าเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหาร หรือผู้อ านวยการ
กองช่าง ว่าในกรณีนี้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ทราบว่าต้องเป็นหน้าที่ของกรม
ทางหลวงหรือทางเทศบาล และทางเทศบาลเราจะมีส่วนเข้าไปช่วยแก้ไข
อย่างไรครับ 
- เรื่องที่สอง สืบเนื่องจากกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ช้ีมูลความผิด
มายังข้าราชการ ท่านนายกเทศมนตรีฯของเรา และบุคคลภายนอกซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้อง เดิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายไทยเข้มแข็งบริเวณที่เกิดเหตุคือ
บริเวณหน้าโรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นข้อหาเกี่ยวกับการทุจริตเมื่อประมาณ
ปี 2553 และที่ทราบก็คือเมื่อประมาณต้นปีนี้ได้มีการช้ีมูลความผิดจากทาง 
ป.ป.ช. ในทางคดีอาญา ป.ป.ช. ก็ได้ยื่นเรื่องไปยังส านักงานอัยการสูงสุด 
เพื่อด าเนินคดีในส่วนของคดีอาญา ส่วนในเรื่องของการถอดถอนต าแหน่งทาง
จังห วัดได้ส่ง เรื่ อง ไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว และก็พอทราบว่า
กระทรวงมหาดไทยได้ส่งหนังสือกลับมาทางจังหวัดแล้ว ซึ่งข้อเท็จจริงแล้ว 
ผมก็ยังไม่ทราบแน่ชัดจึงอยากจะน าเรียนท่านประธานสภาฯ ว่าท่านพอจะ
ทราบหรือได้ติดตามเรื่องนี้บ้างหรือไม่ เพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ
เพราะเป็นเรื่องผลประโยชน์ของส่วนรวมและเป็นลักษณะของการป้องปราม
การทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางเทศบาลต่อไป จึงอยากจะน า
เรียนทั้ง 2 เรื่องผ่านไปยังสภาแห่งนี้ครับ 

 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ  
 

- ขอบคุณท่านสุริยะ จันทร์ขาว ครับ 
- ส าหรับเรื่องแรก เรื่องรอยต่อของถนนบริเวณปากซอยทางเข้าบ้าน 
ทุ่งหมื่นน้อยได้เกิดช่องว่างของถนนข้ึน จึงขอน าเรียนผู้เกี่ยวข้องได้ตอบ
ค าถามนี้ด้วยครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจค า 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน กระผมนายศรัณญ์  ใจค า รองนายกเทศมนตรีฯ ขอตอบค าถามใน
เรื่องของการท าถนนซึ่งเป็นรอยต่อบริ เวณหน้าปากซอยทางเข้าบ้าน 
ทุ่งหมื่นน้อย ก็ขอน าเรียนว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างถนนจึง
อาจจะยังไม่เรียบร้อยดี ในส่วนน้ีตัวกระผมก็จะประสานกับทางผู้ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับผู้อ านวยการกองช่าง ด าเนินการจัดท าให้ เรียบร้อย และ 
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ก็ขอขอบคุณที่ท่านช่วยกันดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขต
เทศบาลของเราครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาฯ 

- ขอบคุณท่านศรัณญ์  ใจค า ครับ 
- ในส่วนของค าถามที่สองนี้ ขณะนี้กระผมยังไม่ทราบข้อเท็จจริงอย่างไรก็
ตามกระผมจะด าเนินการติดตามและจะน ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการ
ประชุมครั้งต่อไปครับ 
-  มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอที่ประชุมหรือไม่  
-  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน และคณะผู้บริหาร 
ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในการประชุมวันน้ี ในช่วงนี้
เป็นฤดูฝนขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วย ขอปิดประชุมครับ 

    
        ปิดประชุม เวลา  .....11.00...น. 

 

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




