


 
รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 2562 

วัน  เสาร์ ท่ี  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 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     บุญทา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
6.  นายธีระชัย            ภีระคํา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
7.  นายศรีทน             ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
8.  นางบุญศรี             อินทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
9.  นายสมควร            เสวยราช สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
10.  นายอุทัย               ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
11.  นายศรีลา              อิ่นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
12.  นายมน ู       เกี้ยว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ้       
13.  นายประสิทธ์ิ          ดาวเรือง สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
14.  นายจรลั               จอมจันทร ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
15.  นายชวาล             จันสุภา สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
16.  นายสุริยะ     จันทร์ขาว สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงแม่โจ ้

 
  ผู้ไม่มาประชุม         หมายเหต ุ

    1. นายพงศ์ศิลป์         สมบูรณ์ชัย เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแม่โจ ้  ลาป่วย 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1) นายเอกชัย  สายหยุด  รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
        นายกเทศมนตรีเมอืงแม่โจ ้
2) นายศรัณญ์          ใจคํา   รองนายกเทศมนตรีเมืองแมโ่จ ้
3) ดร.พิสทุธ์ิ  เนียมทรัพย ์  ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
4) นายประพันธ์  ภีระคํา   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
5) นายวิรัช  จิโรจน์พงศา  ปลัดเทศบาลเมอืงแม่โจ ้
6) นายธงชัย        อัปการัตน์  รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
       หัวหน้าสํานักปลัด 
7) นายทวีศักดิ ์  เติมทรัพย์ทวี  รองปลัดเทศบาลเมืองแมโ่จ ้
8) นายสมพร  กันธา   หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได ้
       รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองคลัง 
9) นายถาวร  จองส่างปัน  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ 
       สิ่งแวดล้อม 
10) นายเอกราช  นิธิภัทรนนท ์  ผู้อํานวยการกองช่าง 
11) นางพัชรินทร ์  สิทธิกัน   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
12) น.ส.เกศิณี         พรหมตัน  หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ  
13) นางสาวจินต์กญัญา    สิทธ์ิธัชนนท์  พนักงานบญัชีสถานธนานุบาล 
       เทศบาลเมอืงแม่โจ ้
14) นายหิรัญ  ปาคําวัง   พนักงานจ้าง 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
                 - เมื่อที่ประชุมพร้อม ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการสภาฯ เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชา 
พระรัตนตรัยและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ 

 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

 - วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1       
ประจําปี 2562 วัน เสาร์  ที่ 23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เมื่อที่ประชุม
พร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมสําหรับระเบียบวาระการประชุมมีทั้งหมด 4 
วาระ ดังนี้ 

 ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  
 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  

                        สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562  
  
ระเบี  ระเบียบวาระที่ 3  เรือ่งทีจ่ะเสนอใหม ่

3.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 
2563   

 
 3.2 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ 

สถานธนานุบาลเทศบาลเมอืงแม่โจ้ ประจําปี 2563  
 
3.3 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพือ่จัดทําโครงการ
ฟื้นฟูและแก้ไขปญัหาลํานํ้าแม่คาว ประจําปี 2563 
 
3.4 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพือ่ดําเนินโครงการ
ปรับปรงุผิวถนน จํานวน 3 โครงการ ประจําปี 2563 
 
3.5 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพือ่ดําเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงาน ขนาด 4 ช้ัน หรือพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ประจําปี 
2563 
 
3.6 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพือ่ดําเนินโครงการ
จัดซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่นอ้ยกว่า 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็น
โครงการสาธารณประโยชน์ ประจําปี 2563 
 
3.7 ญัตติ ขออนุญาตให้เทศบาลเมืองแม่โจกู้้เงินกับ
สํานักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
เพื่อจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่นอ้ยกว่า 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็น
โครงการสาธารณประโยชน์ 
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3.8 ญัตติ ขอความเห็นชอบเทศบัญญัตเิทศบาลเมือง    
แม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิง่ปฏิกลูและมูลฝอย พ.ศ. 2562
วาระที่ 1 รับหลักการ 
วาระที่ 2 แปรญัตติ 
วาระที่ 3 รับร่าง 
 
3.9 ญัตติ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2563 
และกําหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 อื่นๆ  
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง    ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สําหรับวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล ลาป่วย 1 ท่าน คือ ท่านพงศ์ศิลป์  
สมบูรณ์ชัย ครับ 
- เนื่องจากวันนี้ท่านพงศ์ศิลป์  สมบูรณ์ชัย เลขานุการสภาฯ ลาป่วย  
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ข้อ 19 
วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถ่ินครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้อง ถ่ิน
หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ 
ให้สภาท้องถ่ินเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือข้าราชการหรือพนักงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภา
ท้องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นําความในข้อ 13 และข้อ 26 
วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทําด้วย
วิธีการยกมือ 
ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถ่ินให้นําความในข้อ 8 มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 
ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานสภาท้อง ถ่ิน การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้อง ถ่ินรับรอง 
ไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียง
ครั้งเดียว ช่ือที่เสนอไม่จํากัดจํานวน และให้สมาชิกสภาท้องถ่ินลงคะแนน
เลือกจากช่ือเหล่าน้ัน โดยวิธีเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู้ที่ถูกเสนอช่ือคนละ
หนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม
สภาท้องถ่ิน ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดน้ัน โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการ
เลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก 
เฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน 
วิธีการเสนอช่ือและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ 39 มาใช้
บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถ่ินไม่น้อยกว่าสอง
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คนช่วยตรวจนับคะแนนวิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุม
ดําเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับ
สลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็น 
ผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลากชนิด สีและขนาดอย่างเดียวกัน 
ตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันโดยเขียนข้อความว่า 
“ได้รับเลือกเปน็ประธานสภาท้องถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนข้อความ
ว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถ่ิน” เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบดังกล่าว จึงขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอช่ือผู้ที่จะทําหน้าที่ เป็น
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว เชิญสมาชิกเสนอรายช่ือได้ครับ  
- เชิญท่านหน่อทอง บุญทา ครับ 
 

นายหน่อทอง  บุญทา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กระผมนายหน่อทอง บุญทา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2  
ขอเสนอช่ือ นาย เรืองฤทธ์ิ ตาลผัด เป็นเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
 
 

นายอุทัย  ขยัน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- กระผมนาย อุทัย  ขยัน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2 ขอรับรอง
ครับ 
 

นายศรีลา  อิ่นแก้ว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- กระผมนาย ศรีลา  อิ่นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3  
ขอรับรองครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาฯ รับรองถูกต้อง 
- มีผู้ใดจะเสนอรายช่ืออื่นอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- หากไม่มีต่อไปจะเป็นการลงมติ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบ ให้ท่าน 
เรืองฤท ธ์ิ ตาลผัด เป็นเลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว โปรดยกมือ ข้ึน  
- จํานวนสมาชิกสภาที่เห็นชอบจํานวน 14 เสียง งดออกเสียง 2 คน   
- เป็นอันว่า ท่านเรืองฤทธ์ิ ตาลผัด ได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯ 
ช่ัวคราว เชิญท่านมาปฏิบัติหน้าที่ครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1  
ครั้งท่ี 1 เมื่อวัน ศุกร์ ท่ี 27 กันยายน 2562 

 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 
 

- ตามที่สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มีการประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  
ครั้งที่ 1 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 
ขอให้สมาชิกโปรดตรวจดูรายงานการประชุมสภา มีจํานวน 28 หน้า         
ว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขหรือไม่ครับ 
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ที่ประชุม - ไม่มี 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

- ถ้าไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ 
- สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเหน็ชอบ รับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ
ข้ึนและขอให้เลขานุการตรวจนับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  

- จํานวนสมาชิกสภาที่เห็นชอบจํานวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน   
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

 - สรุปมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  
ครั้งที่ 1 เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องท่ีจะเสนอใหม่ 
 

 3.1 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563   

  
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 

-  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2563  ส่ วนรายละเอียดต่างๆ  
ขอมอบหมายให้ นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ช้ีแจงครับ  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

- ท่านเอกชัย  สายหยุด  ได้มอบให้ท่านศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ 
เป็นผู้ช้ีแจงเรียนเชิญครับ 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านกระผมนายศรัณญ์ ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหมายจาก 
นาย เอก ชัย  ส ายหยุด  รองนายก เทศมนตรี  รั กษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้มีโครงการที่มีความจําเป็นต้อง
โอนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 จ านวน 
4 รายการ ซึ่งเป็นการ โอนลดงบประมาณรายจ่าย จ านวน 3 รายการ  
เป็นงบประมาณ 490,000. - (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และโอนเพ่ิม 
จ านวน 1 รายการ เป็นงบประมาณ 490,000.- (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 
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การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่าย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
รายการโอนลด 
1.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดทําเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
และผลงานของเทศบาลเมืองแม่โจ้ในรูปแบบโปสเตอร์และรูปเล่ม ปรากฏใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 123 งบประมาณที่ตั้งไว้ 
200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณ 200,000.-บาท 
(สองแสนบาทถ้วน)  
2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการจัดทําสื่อวารสารรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําปี 2562 ของเทศบาลเมืองแม่โจ้เพื่อสรุปเผยแพร่ข่าวสารสู่ประชาชน 
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 124 
งบประมาณที่ตั้งไว้ 100 ,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ขอโอนลด
งบประมาณ 50,000.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
3.แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดําเนินงาน หมวด 
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเลือกตั้ง ปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  2563 หน้า 125 งบประมาณที่ตั้ งไ ว้ 
2,541,738.- บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบแปด 
บาทถ้วน) ขอโอนลดงบประมาณ 240,000.-บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท
ถ้วน) 
 

รวมรายการโอนลดท้ังหมด จ านวน 3 รายการ เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 
490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 

 
รายการโอนเพ่ิม 
1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่
จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง    
ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ ายประจําปี 2563 หน้า 225
งบประมาณที่ตั้งไว้ 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) ขอโอนเพ่ิม
งบประมาณ 490,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม  
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(ฉบับที่  2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27  จ ึงขอนํา เ ร ียนท ่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอนุมัติครับ  

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจคําครับ 
- สําหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 จํานวนทั้งสิ้น 
4 รายการ เป็นรายการโอนลด 3 รายการ และรายการโอนเพิ่ม 1 รายการ
ครับ 
- มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

 
ที่ประชุม - ไม่มี 

 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 โปรดยกมือข้ึนและขอให้เลขานุการ
สภาตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 
 
 

 3.2 ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจ าปี 2563  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 

-  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจําปี 2563 ส่วนรายละเอียดต่างๆ ขอมอบหมายให้ นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้ช้ีแจงครับ  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

- ท่านเอกชัย  สายหยุด  ได้มอบให้ท่านศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ 
เป็นผู้ช้ีแจงเรียนเชิญครับ 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านกระผมนายศรัณญ์ ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ ได้รับมอบหมายจาก 
นาย เอก ชัย   ส ายหยุด  รองนายก เทศมนตรี  รั กษาราชการแทน 
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นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้เสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจําปี 2563  
ด้วยสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ มีโครงการที่มีความจําเป็นต้องโอน
งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 จ านวน 5 
รายการ ซึ่งเป็นการ โอนลดงบประมาณรายจ่าย จ านวน 1 รายการ  
เป็นงบประมาณ 111,600.-บาท (หนึ่งแสนหน่ึงหมื ่นหนึ่งพันหกร้อย
บาทถ ้วน) และโอนตั ้งจ ่ายเป ็นรายการใหม ่ จ านวน  4 รายการ  
เป็นงบประมาณ 111,600.-บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันหกร้อยบาท
ถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการโอนลด 
1. งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ปรากฏใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2563 หน้า 256 งบประมาณที่ตั้งไว้ 
13,000 ,000.- บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน ) ขอโอนลดงบประมาณ 
111,600.-บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันหกร้อยบาทถ้วน)  
 

รวมรายการโอนลดท้ังหมด จ านวน 1 รายการ เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 
111,600.-บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 
 

รายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
1.งบลงทุน หมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22 ,000 บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 44,000.-บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  

2.งบลงทุน หมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง ๆ 
ละ 2,500 บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 10 ,000.-
บาท (หน่ึงหมื่นบาทถ้วน)  

3.งบลงทุน หมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท
ติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย จํานวน 2 ชุดๆ 
ละ 3,800 บาท งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 7,600.-บาท 
(เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  

4.งบลงทุน หมวดค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง ประเภทครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบงานสถานธนานุบาล 1 



- 10 – 
 

ระบบ  งบประมาณท่ีขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 50 ,000.-บาท  
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)  

รวมรายการขอโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ท้ังสิ้น จ านวน 4 รายการ  
เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 111,600.-บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นหน่ึงพันหกร้อย

บาทถ้วน) 
 

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 และตามหลักเกณฑ์วิธีการ
งบประมาณของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
ข้อ 14 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน จึงขอนําเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอนุมัติครับ 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจคําครับ 
- สําหรับการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจําปี 2563 จํานวนทั้งสิ้น 5 รายการ เป็นรายการ 
โอนลด 1 รายการ และรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 4 รายการครับ 
- มีสมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

 
ที่ประชุม - ไม่มี 

 
นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

-  หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้อนุมัติ
โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ประจําปี 2563 โปรดยกมือข้ึนและขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผล
การลงมติ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว  

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถาน 
ธนานุบาลเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจําปี 2563 
 
3.3 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือจัดท าโครงการฟ้ืนฟูและแก้ไข
ปัญหาล าน้ าแม่คาว ประจ าปี 2563 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- เชิญท่านผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
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นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอ ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพื่อจัดทําโครงการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาลํานํ้าแม่คาว ประจําปี 
2563 ในส่วนรายละเอียดขอมอบให้นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรี
เป็นผู้ช้ีแจงต่อไปครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรี 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผม 
นายศรัณญ์ ใจคํา รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้รับมอบหมายจาก 
นาย เอก ชัย   ส ายหยุด  รองนายก เทศมนตรี  รั กษารา ชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจใ้ห้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดทํา
โครงการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาลํานํ้าแม่คาว ประจําปี 2563  
- ตามบันทึกข้อความ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่ 63404 / ลงวันที่  
3 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารสว่นจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็น การพัฒนาลําน้ําแม่คาวจังหวัดเชียงใหม่  
ครั้งที่ 3 “การขับเคลื่อน อนุรักษ์ และพัฒนาลํานํ้าแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่”  
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทํางาน
ขับเคลื่อน บูรณาการ ความร่วมมือในการบริหารจัดการลําน้ําแม่คาว  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เร่งดําเนินการขุดลอก กําจัดผักตบชวา และ
สิ่งปฏิกูลก่อนฤดูน้ําหลาก เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดข้ึน 
ในอนาคต ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 51003/ 
ว 5156 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  
แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูพัฒนาและแก้ไขปัญหาลําน้ํา 
แม่คาว ที่ ชม 0023.3/ว 23354 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ซึ่งเทศบาล  
เมืองแม่โจ้ได้มีหนังสือ ที่ ชม 63404/1905 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรื่อง
โครงการฟื้นฟู พัฒนาและแก้ไขปัญหาลําน้ําแม่คาว โดยขอรับการสนับสนุน
เครื่องจักร จากสํานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
ในการกําจัดผักตบชวา บริเวณลําน้ําแม่คาวช่วงหมู่บ้านแลนด์ แอนด์ เฮาส์ 
หมู่ที่ 6 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ที่รถขุดขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ไม่สามารถเข้าดําเนินการได้ โดยสํานักงานพัฒนาภาค 3  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้แจ้งประมาณการน้ํามันเช้ือเพลิงในการขุด
ลอกลําน้ําแม่คาว ซึ่งใช้น้ํามันเช้ือเพลิง ชนิดดีเซล จํานวน 24,634 ลิตร  
ตามหนังสือที่ กห 0309.4/ 1322 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 นั้น 
ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายใน
ท้อง ถ่ิน เทศบาลเมืองแม่ โจ้  ณ วันที่  31  ตุลาคม  2562  ( งส .1)  
มียอดคงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 48,889,528.67 บาท  
(สี่สิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเจ็ด
สตางค์) และไม่มียอดเงินสํารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้
ดําเนินการ หรืออยู่ระหว่างดําเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย ทั้งนี้อาศัย
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อํานาจตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เทศบาลมี
อํานาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบํารงุรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(18) การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย และ (29) การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประกอบกับโครงการดังกล่าวเป็นหน้าที่ของเทศบาล
เมืองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14)  
พ.ศ. 2562 มาตรา 53 โดยโครงการดังกล่าวจะทําให้การบริหารจัดการลําน้ํา
แม่คาวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และยังช่วยป้องกันปัญหาการ
เกิดอุทกภัยที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต จึงขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจ่าย
ขาดเงินสะสมท้ังสิ้น 700,000. - บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อให้การ
ปฏิบัติ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับ เงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ข้อ 89 เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพื่อจัดทําโครงการฟืน้ฟูและแกไ้ขปัญหาลํานํ้าแม่คาว ประจําปี 2563 มาเพื่อ
ขอรับความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  ขอบคุณท่านรองฯศรัณญ์  ใจคํา ครับ 
-  สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดทําโครงการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาลําน้ําแม่คาว 
ประจําปี 2563 โปรดยกมือข้ึนและขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผล
การลงมติ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 15  เสียง งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดทําโครงการ
ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาลํานํ้าแม่คาว ประจําปี 2563  
 

 3.4 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงผิวถนน 
จ านวน 3 โครงการ ประจ าปี 2563 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

- เชิญท่านผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
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นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอ ญัตติขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงผิวถนน จํานวน 3 โครงการ 
ประจําปี  2563 ในส่วนรายละเอียดขอมอบให้ นายศรัณญ์   ใจ คํา  
รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช้ีแจงต่อไปครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรี 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านกระผมนาย
ศรัณญ์   ใจคํา รองนายกเทศมนตรี เมืองแม่ โจ้  ได้รับมอบหมายจาก 
นาย เอก ชัย   ส ายหยุด  รองนายก เทศมนตรี  รั กษารา ชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ให้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ดําเนินโครงการปรับปรุงผิวถนน จํานวน 3 โครงการ ประจําปี 2563  มี
รายละเอียดโครงการดังนี้  
1. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมตีเส้น
จราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00-5.00 เมตร ยาว 468 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ห รื อ พื้ น ที่ ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  2 ,1 5 8  ต า ร า ง เ ม ต ร  
พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ยาว 850 เมตร หนา 0.10 เมตร ทั้งสองข้าง (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนน
ซอย หมู่บ้านจรรยาวัลย์ เ ช่ือมระหว่างหมู่  9 และหมู่ 4 ต.หนองหาร  
อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่) งบประมาณ 2,890,500.- บาท (สองล้าน 
แปดแสนเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) 
2. โครงการปรับปรงุผวิถนนเดิมด้วยแอสฟลัทต์ิกคอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร 
และยกฝาบ่อ ขนาดกว้าง 6.90-8.80 เมตร ยาว 955 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 8,050 ตารางเมตร (สถานที่บริเวณถนน
สหกรณ์นิคม 1 ตั้งแต่ร้านลักษณ์เกษตรยนต์ ถึงหน้าร้านลาบแลงเมา ต่อจาก
ของเดิม หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) งบประมาณ 3,938,000.- บาท (สามล้าน
เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
3. โครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) 
พร้ อมตี เ ส้นจราจร ขนาดกว้าง  7.00 -8.00 เมตร ยาว 194 เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร  (สถานที่
ก่อสร้างบริเวณซอย 1 ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 9  ต.หนองหาร) งบประมาณ 
495,500.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
รวมงบประมาณท่ีขอจ่ายขาดเงินสะสมท้ังสิ้น 7,324,000.-บาท (เจ็ดล้าน
สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม 
ภายในท้องถ่ิน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ วันที่ 31  ตุลาคม  2562  (งส.1)  
มียอดคงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 48,889,528.67 บาท  
(สี่สิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเจ็ด
สตางค์) และไม่มียอดเงินสํารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้
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ดําเนินการ หรืออยู่ระหว่างดําเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย ทั้งนี้อาศัย
อํานาจตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 (2) เทศบาล 
มีอํานาจหน้าที่ในการจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบาย
น้ํา และ (4) การสาธารณูปโภคและก่อสร้างอื่น ๆ ประกอบกับโครงการ
ดังกล่ าวเป็นหน้าที่ ของเทศบาลเมือง  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล  
พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 53 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 เนื่องจากในบริเวณดังกล่าว
เป็นเส้นทางหลักที่เช่ือมการสัญจรของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ให้สะดวกรวดเร็วยิ่ ง ข้ึน แต่เส้นทางดังกล่าวเกิดความชํารุดเสียหาย  
สร้างความอันตรายแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา และทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการบริการชุมชนและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และเป็นการจัดทําเพื่อบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน  
โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของเทศบาลและเสถียรภาพในระยะยาว
แล้ว จึงขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสมท้ังสิ้น 7,324,000.- 
บาท (เจ็ดล้านสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 
ข้อ 89 เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 
เพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงผิวถนน จํานวน 3 โครงการ ประจําปี 2563  
มาเพื่อให้ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้พิจารณา รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  ขอบคุณท่านรองฯศรัณญ์  ใจคํา ครับ 
-  สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการปรับปรุงผิวถนน จํานวน 3 โครงการ 
ประจําปี 2563 โปรดยกมือข้ึนและขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผล
การลงมติ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 15  เสียง งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการ
ปรับปรุงผิวถนน จํานวน 3 โครงการ ประจําปี 2563 
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 3.5 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือด าเนินโครงการก่อสร้างอาคาร
ส านักงาน ขนาด 4 ชั้น หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตาราง
เมตร ประจ าปี 2563 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

- เชิญท่านผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอ ญัตติขออนุมัติ 
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน ขนาด 4 ช้ัน 
หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ประจําปี 2563 ในส่วน
รายละเอียดขอมอบให้นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช้ีแจง
ต่อไปครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรี 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านกระผมนาย
ศรัณญ์   ใจคํา รองนายกเทศมนตรี เมืองแม่โจ้  ได้รับมอบหมายจาก  
นาย เอก ชัย   ส ายหยุด  รองนายก เ ทศมนตรี  รั กษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ให้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ดําเนินโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน ขนาด 4 ช้ัน หรือพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ประจําปี 2563 งบประมาณ 30,000,000.- 
บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)  
ตามแบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
มาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคม 
ภายในท้องถ่ิน เทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ วันที่  31  ตุลาคม  2562 (งส.1)  
มียอดคงเหลือเงินสะสมท่ีน าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 48,889,528.67 บาท  
(สี่สิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเจ็ด
สตางค์) และไม่มียอดเงินสํารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้
ดําเนินการ หรืออยู่ระหว่างดําเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย ทั้งนี้อาศัย
อํานาจตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 16 และถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 เนื่องจาก
อาคารสํานักงานที่ใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนใน
ปัจจุบันได้ดําเนินการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานทําให้มีความชํารุด 
เสื่อมโทรมไปมาก ประกอบกับปัจจุบันเทศบาลมีพนักงานเพิ่มมากข้ึน
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพื่อให้รองรับกับการขยายตัว 
ของความเจริญทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีการถ่ายโอนอํานาจ
หน้าที่ของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ดําเนินการ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้  
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1.เพื่อให้บริการชุมชนและสังคมของประชาชนในพื้นที่  2.เพื่อเป็นศูนย์ 
รับเรื่องราวร้องทุกข์บํารุงสุขของประชาชน 3.เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและ
ข่าวสารของทางราชการ ทั้งนี้ได้คํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของเทศบาล
และเสถียรภาพในระยะยาวแล้ว จึงขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจ่ายขาดเงิน
สะสมท้ังสิ้น 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 89 
เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนิน
โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน ขนาด 4 ช้ัน หรือพื้นที่ดําเนินการ 
ไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร มาเพื่อขอรับความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองแม่โจ้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย และในการดําเนินการ
นี้จะใช้พื้นที่ก่อสร้างบรเิวณอาคารเดิมกองช่าง กองคลัง ซึ่งจะต้องดําเนินการ
รื้อถอนจึงขออนุมัติให้ดําเนินการจําหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจคํา ครับ 
-  สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
-  เชิญท่านหน่อทอง บุญทา ครับ 
 

นายหน่อทอง  บุญทา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

-  กราบเรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน กระผมนายหน่อทอง บุญทา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2 
กระผมเข้ามาเป็นสมาชิกสภาฯ ตั้งแต่ปี 2552 ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล
เมืองแม่โจ้ หลายท่านหลายคนมากว่า 10 ปี หรือท่านสมาชิกที่มาทีหลังกว่า  
5 ปี วันนี้ผมได้ยินคณะผู้บริหารเสนอโครงการก่อสร้างสํานักงานเทศบาล
เมืองแม่โจ้ ผมมาคิดดูว่าผู้บริหารมองการไกลได้ดีผมจึงรู้สึกดีใจเมื่อคิดถึง
ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนั้น เพื่อให้การบริการแก่ชุมชนประชาชน 
ในพื้นที่แล้ว อีกทั้งยังเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ 
และยังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อีกด้วย และเป็นประโยชน์ของ
ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เพราะฉะนั้นกระผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน
สนับสนุนให้ได้เป็นเทศบัญญัติต่อไปเพื่อส่วนรวม แต่เราก็ไม่ลืมโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น ถนนชํารุด รางระบายน้ํา การขยายเขตไฟฟ้า และอื่น ๆ  
ที่เราจะทําควบคู่กันไป ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่สามารถกระทําได้ 
ขอบคุณครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

- ขอบคุณท่านหน่อทอง  บุญทา ครับ 
-  สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
- เชิญท่านสุริยะ  จันทร์ขาว ครับ 
 

นายสุริยะ  จันทร์ขาว 
สมาชิกสภาเทศบาล 

-  กราบเรียนประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทั้ง 3 เขต กระผมนายสุริยะ  
จันทร์ขาว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3 ตามระเบียบวาระ ญัตติ 
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 จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน ขนาด 4 ช้ัน 
หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ประจําปี 2563 ก่อนอื่น
ก็ต้องเรียนที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า เป็นที่น่ายินดีที่ทางคณะผู้บริหาร ไม่ว่าจะ
เป็นท่านรองฯ หรือทางเจ้าหน้าที่ ท่านผอ. ที่เล็งเห็นความสําคัญของการ
ก่อสร้างผมก็มีแนวคิดเดียวกับท่านหน่อทอง บุญทา ซึ่งเราได้ร่วมอุดมการณ์
เป็นเพื่อนที่ร่วมอุดมการณ์ทางการเมือง และเป็นเพื่อนสมาชิกสภาฯ มาก็
ประมาณ 10 ปี แล้วก็เป็นที่น่ายินดีเพราะว่าในส่วนนี้ถ้าเรามองไปไม่ว่างจะ
เป็นเทศบาลอื่น ทั้งเทศบาลตําบล หรือเทศบาลที่มีลักษณะเป็นเมือง 
เหมือนเรา เช่น แม่เหี๊ยะ สันป่าเปา และที่อื่น ๆ หรือเทศบาลตําบล 
สันทรายหลวง อาคารสํานักงานหรือภูมิทัศน์ของเทศบาล ซึ่งเมื่อมองทาง
กายภาพของเขากับของเราแล้วมันแตกต่างกัน วันน้ีจึงเป็นที่น่ายินดีซึ่งในมติ
นี้ผมก็มีความคิดสนับสนุนและเห็นชอบในส่วนนี้ ก็ขอนําเรียนในที่ประชุม
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

- ขอบคุณท่านสุริยะ  จันทร์ขาวครับ 
-  สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติให้
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน ขนาด 4 ช้ัน 
หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 2 ,800 ตารางเมตร ประจําปี 2563 และ
อนุมัติให้ดําเนินการจําหน่ายพัสดุตามตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โปรดยกมือข้ึนและ
ขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 15  เสียง งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการ
ก่อสร้างอาคารสํานักงาน ขนาด 4 ช้ัน หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
2,800 ตารางเมตร ประจําปี 2563 และอนุมัติให้ดําเนินการจําหน่ายพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

 3.6 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อด าเนินโครงการจัดซื้อท่ีดินเน้ือท่ี
ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เพ่ือก่อสร้างเป็นโครงการสาธารณประโยชน์ ประจ าปี 
2563 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- เชิญท่านผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
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นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอ ขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อดําเนินโครงการจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็น
โครงการสาธารณประโยชน์ ประจําปี 2563 ในส่วนรายละเอียดขอมอบให้
นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ช้ีแจงต่อไปครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรี 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านกระผม 
นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้รับมอบหมายจาก  
นาย เอก ชัย   ส ายหยุด  รองนายก เทศมนตรี  รั กษารา ชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ให้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อ
ดําเนินโครงการจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นโครงการ
สาธารณประโยชน์ ประจําปี 2563 งบประมาณ 10,000,000.- บาท (สิบล้าน
บาทถ้วน) 
ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นหน่วยงานราชการระดับท้องถ่ิน มีรูปแบบยึด
หลักการปกครองแบบกระจายอํานาจ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน  
19 หมู่บ้าน มีประชากร จํานวน 23,316 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 
2562) มีพื้นที่ทั้งหมด 19.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,155 ไร่ 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ ปฏิบัติงานภายใต้บังคับแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 30 กําหนดให้ดําเนินการถ่ายโอน
ภารกิจ การให้บริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู่ให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดทําบริการสาธารณะ ทั้งนี้จะต้องคํานึงถึงคุณภาพในการให้บริการ 
ที่ประชาชนจะได้รับ โดยให้เป็นไปตามความพร้อมความจําเป็น และ 
ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่งภารกิจทุกอย่างล้วนสําคัญ
ทั้งสิ้น เทศบาลเมืองแม่โจ้ จึงได้จัดทําโครงการ เพื่อจัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นที่
สาธารณประโยชน์ ไว้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต งบประมาณท้ังสิ้น 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)  
โดยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้เห็นถึงประโยชน์ต่อประชาชนทุกๆคน เทศบาล
เมืองแม่โจ้  จึงมุ่งมั่น มุ่งเน้นที่จะพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแบบรายงานการใช้
จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามมาตรการสนับสนุน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจและสังคมภายในท้องถ่ิน เทศบาล
เมืองแม่โจ้ ณ วันที่ 31  ตุลาคม  2562  (งส.1) มียอดคงเหลือเงินสะสมท่ี
น าไปใช้จ่ายได้ จ านวน 48,889,528.67 บาท (สี่สิบแปดล้านแปดแสน
แปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) และไม่มียอดเงิน
สํารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ หรืออยู่ระหว่าง
ดําเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย ทั้งนี้อาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติ
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กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 และถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 ข้อ 89 ทั้งนี้ได้คํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของเทศบาลและ
เสถียรภาพในระยะยาวแล้ว จึงขออนุมัติงบประมาณเพ่ือจ่ายขาดเงินสะสม
ท้ังสิ้น 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้อง ถ่ิน  
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 89 เทศบาล 
เมืองแม่โจ้จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อดําเนินโครงการ
จั ด ซื้ อ ที่ ดิ น เ นื้ อ ที่ ไ ม่ น้ อ ยก ว่ า  5  ไ ร่  เ พื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร
สาธารณประโยชน์ ประจําปี 2563 มาเพื่อขอรับความเห็นชอบต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้  
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  ขอบคุณท่านรองฯศรัณญ์  ใจคํา ครับ 
-  สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  ต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมเพื่อดําเนินโครงการจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็น
โครงการสาธารณประโยชน์ โปรดยกมือข้ึนและขอให้เลขานุการสภาตรวจนับ
และแจ้งผลการลงมติ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 15  เสียง งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- สรุปมติที่ประชุมเหน็ชอบอนุมตัิจ่ายขาดเงนิสะสมเพื่อดําเนินโครงการจดัซื้อ
ที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นโครงการสาธารณประโยชน์ 
 

 3.7 ญัตติ ขออนุญาตให้เทศบาลเมืองแม่โจ้กู้เงินกับส านักงานกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพ่ือจัดซื้อท่ีดินเน้ือท่ีไม่น้อยกว่า 5 ไร่ 
เพ่ือก่อสร้างเป็นโครงการสาธารณประโยชน์ 
 

นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษา
ราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติขออนุญาตให้เทศบาล
เมืองแม่โจ้กู้ เงินกับสํานักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)  
เพื่อจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นโครงการสาธารณ 
ประโยชน์  ส่วนรายละเอียดขอมอบให้นายศรัณญ์  ใจคําเป็นผู้ช้ีแจงต่อไป
ครับ 
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นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรี 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ กระผมนายศรัณญ์  ใจ คํา              
รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้รับมอบหมายจากนายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ให้เสนอ
ญัตติขออนุญาตให้เทศบาลเมืองแม่โจ้กู้เงินกับสํานักงานกองทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ เพื่อก่อสร้าง
เป็นโครงการสาธารณประโยชน์   
 

หลักการ 
1. มาตรา 66 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ (6) เงินกู้จาก
กระทรวงทบวงกรม องค์การหรือนิติบุคคลต่าง ๆ การกู ้เงินตาม (6) 
เทศบาลจะกระทําได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและได้รับอนุมัติ
จาก รมว.กระทรวงมหาดไทยแล้ว 
2. ข้อ 13 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล พ.ศ.  2552 ให้เทศบาลทุกแห่งจ ัดส ่งจํานวนร้อยละ 10  
ของเงินสะสมเป็นประจําทุกปีไปยังประธาน อ.ส.ท. โดยให้จัดส่งถึง
ประธาน อ.ส.ท. ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ข้อ 17 เทศบาลซึ่งสิทธิที่จะกู้เ งินทุนได้ จะต้องเป็นเทศบาลซึ่งได้ฝากเงิน
ไว้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลและให้กู ้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของ
จํานวนเงินที่เทศบาลนั้นได้ส่งฝากไว้กับเงินทุน ทั้งนี้ เป็นไปตามฐานะ
การคลังของเทศบาลนั้น ๆ เว้นแต่ ก.ส.ท. จะได้พิจารณาเห็นสมควร
เป็นอย่างอื่น 
3. หนังสือสาํนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท 0808.4/ว 12 
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่องซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
 

เหตุผล 
  ตามที ่เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดตั ้งสถานที่ในการให้บริการแก่
ปร ะชาชนโดยม ีเ นื ้อ ที ่ป ระม าณ 4  ไ ร ่ โ ด ยที ่ม ิไ ด ้ข ย ับขย ายห ร ือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ให้มีความเหมาะสม ไม่สอดคล้องกับการขยายตัว
ของสังคมในปัจจ ุบ ัน ทําให้สถานที ่ในการให้บร ิการแออัดคับแคบ  
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงเห็นควรมีการจัดซื้อที่ดินเพื่อจัดทําเป็น
สถานที ่สาธารณประโยชน์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
เมืองแม่โจ้ (พ.ศ.2561-2565) ประกอบปัจจุบันยังคงมีพื้นที่เพื่อรองรับ
การขยายตัวของความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยในพื้นที่  
มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากจํานวนหมู ่บ้านจัดสรร ร้านค้า 
หอพัก ที ่ม ีทั ้งขนาดเล ็กและขนาดใหญ่ที ่เพิ ่ม ขึ ้นภายในระยะเว ลา
อันรวดเร็ว เทศบาลเมืองแม่โจ้ซึ ่ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  
ในพื้นที่จ ึงมีความจําเป็นที ่จะต้องเร่งพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริการสาธารณะรวมถึงการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ  
ที่ต ้องจัดให้ม ีตามกฎหมายให้เพียงพอทันต่อการขยายตัวของความ
เจริญเติบโตในพื้นที่ 
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         ป ัจ จ ุบ ัน เ ท ศ บ า ล เ ม ือ ง แ ม ่โ จ ้ย ัง ไ ม ่ม ีส ถ า น ที ่ใ ห ้บ ร ิก า ร
สาธารณประโยชน์เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์ ยานพาหนะ 
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ยามเกิดเหตุอัคคีภัยต่าง ๆ และด้วยสภาพ
เมืองซึ่งมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงมีความจําเป็นที่จะต้อง
พัฒนาสถานที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็น
หนึ่งในภารกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโครงการ
ดังกล่าวได้ร ับการบรรจุอยู ่แผนพัฒนาท้อง ถิ ่น เทศบาลเมืองแม่โจ้  
(พ.ศ.2561-2565) โดยในพื้นที่ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย สนามกีฬา
และศูนย์ออกกําล ัง กาย  สถานีด ับ เพล ิง  ง านป ้องก ันและบรรเทา  
สาธารณภัย สถานที่จอดรถผู้ที ่มาติดต่อราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โรงเรียนอนุบาล และโครงการอื่น ๆ ที่เทศบาลมีอํานาจหน้าที่สามารถ
ดําเนินการได้ในอนาคต จึงมีความจําเป็นจะต้องขอกู้เงินจากกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท) เพื่อจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่ 
เพื่อก่อสร้างเป็นโครงการสาธารณประโยชน์ เป็นงบประมาณทั้งสิ ้น 
10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้จึงขอรายงานสถานะการเงิน
การคลังย้อนหลังสามปี ได้แก่ปี พ.ศ. 2560 – 2562  ให้ที่ประชุมสภาฯ 
ได้รับทราบ  
 

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 (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาท
เจ็ดสิบห้าสตางค์) 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 102,227,804.59 บาท (หน่ึงร้อยสองล้านสอง
แสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่บาทห้าสิบเก้าสตางค์) 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท. 92,216,623.31 บาท (เก้าสิบสองล้าน 
สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ธนาคารกรุงไทย 25,125,400.00 บาท (ยี่สิบห้าล้าน
หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 117,342,023.31 บาท (หน่ึงร้อยสิบเจ็ดล้าน
สามแสนสี่หมื่นสองพันยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
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- รวมสินทรัพย์ท้ังสิ้น 219,569,827.90 บาท (สองร้อยสิบเก้าล้านห้าแสน
หกหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) 
- ทุนทรัพย์สิน 132,950,052.56 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านเก้าแสน 
ห้าหมื่นห้าสิบสองบาทห้าสิบหกสตางค์) 
- หนี้สิน 
- หนี้สินหมุนเวียน 
  รายจ่ายค้างจ่าย 24,872,276.52 บาท (ยี่สิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่น 
สองพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทห้าสิบสองสตางค์) 
   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 (สี่สิบห้าล้านสามแสน 
เจ็ดหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) 
- รวมหน้ีสินท้ังสิ้น 72,569,366.54 บาท (เจ็ดสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่น
เก้าพันสามร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบสี่สตางค์) 
- เงินสะสม 
  เงินสะสม 118,431,341.73 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่น
หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 
  เงินทุนสํารองเงินสะสม 28,569,119.63 บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสน 
หกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) 
  รวมเงินสะสม 147,000,461.36 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่ร้อยหกสิบ
เอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) 
- รวมหน้ีสินและเงินสะสมท้ังสิ้น 219,569,827.90 บาท (สองร้อยสิบเก้า
ล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) 
 

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) 
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  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 (หนึ่งร้อยสามสิบเก้าล้านสองแสน 
สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
- หนี้สิน 
- หนี้สินหมุนเวียน 
  รายจ่ายค้างจ่าย 30,416,538.96 บาท (สามสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหกพัน
ห้าร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) 
   เงินรับฝากต่าง ๆ 2,458,621.09 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพัน 
หกร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทเก้าสตางค์) 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 32,875,160.05 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสน 
เจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทห้าสตางค์) 
- หนี้สินไม่หมุนเวียน 
  เจ้าหนี้เงินกู้ 35,427,294.81 บาท (สามสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพัน
สองร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) 
  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 35,427,294.81 บาท (สามสิบห้าล้านสี่แสน
สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสี่บาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) 
- รวมหน้ีสินท้ังสิ้น 68 ,302,454.86 บาท (หกสิบแปดล้านสามแสน 
สองพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์) 
- เงินสะสม 
  เงินสะสม 138,944,311.73 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่น
สี่พันสามร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 
  เงินทุนสํารองเงินสะสม 33,102,355.26 บาท (สามสิบสามล้านหนึ่งแสน
สองพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทยี่สิบหกสตางค์) 
  รวมเงินสะสม 172,046,666.99 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่หมื่น 
หกพันหกร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) 
- รวมหน้ีสินและเงินสะสมท้ังสิ้น 240,349,121.85 บาท (สองร้อยสี่สิบ
ล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหน่ึงร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์) 
 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
 - ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน 142,616,130.71 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้าน
หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
- สินทรัพย์ 
- สินทรัพย์ทุนหมุนเวียน 
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  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 142,344,466.21 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้าน
สามแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) 
  เงินฝาก – เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 15,347,914.98 บาท 
(สิบห้าล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์) 
  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 1 ,242,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่น 
สองพันบาทถ้วน) 
  เงินฝากกระทรวงการคลัง 6,804,808.03 บาท (หกล้านแปดแสนสี่พัน 
แปดร้อยแปดบาทสามสตางค์) 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 165,741,189.22 บาท (หน่ึงร้อยหกสิบห้าล้าน
เจ็ดแสนสี่หมื่นหน่ึงพันหน่ึงร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์) 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
  ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท. 117,342,023.31 บาท (หนึ่งร้อยสิบ 
เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันย่ีสิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 117,342,023.31 บาท (หน่ึงร้อยสิบเจ็ดล้าน
สามแสนสี่หมื่นสองพันยี่สิบสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) 
- รวมสินทรัพย์ท้ังสิ้น 283,083,212.53 บาท (สองร้อยแปดสิบสามล้าน
แปดหมื่นสามพันสองร้อยสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์) 
- ทุนทรัพย์สิน 142,616,130.71 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านหกแสน 
หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) 
- หนี้สิน 
- หนี้สินหมุนเวียน 
  รายจ่ายค้างจ่าย 35,206,509.05 บาท (สามสิบห้าล้านสองแสนหกพัน 
ห้าร้อยเก้าบาทห้าสตางค์) 
   เงินรับฝากต่าง ๆ 1,988,849.89 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นแปดพัน
แปดร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 37,195,358.94 บาท (สามสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสน 
เก้าหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์) 
- หนี้สินไม่หมุนเวียน 
  เจ้าหนี้เงินกู้ 30,898,287.83 บาท (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพัน
สองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) 
  รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 30,898,287.83 บาท (สามสิบล้านแปดแสน 
เก้าหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) 
- รวมหน้ีสินท้ังสิ้น 68,093,646.77 บาท (หกสิบแปดล้านเก้าหมื่นสามพัน
หกร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) 
- เงินสะสม 
  เงินสะสม 177,758,552.59 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
แปดพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 
  เงินทุนสํารองเงินสะสม 37,231,013.17 บาท (สามสิบเจ็ดล้านสองแสน
สามหมื่นหนึ่งพันสิบสามบาทสิบเจ็ดสตางค์) 
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  รวมเงินสะสม 214,989,565.76 บาท (สองร้อยสิบสี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่น
เก้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) 
- รวมหน้ีสินและเงินสะสมท้ังสิ้น 283,083,212.53 บาท (สองร้อยแปดสิบ
สามล้านแปดหมื่นสามพันสองร้อยสิบสองบาทห้าสิบสามสตางค์) 
เพื่อให้การดําเนินการขอกู้เงินกับสํานักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
(ก.ส.ท.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตามพระราชบ ัญญัติเ ทศบาล  
พ.ศ.2496 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14)  พ.ศ. 2562 มาตรา 
66 (6) การกู้เงินเทศบาลฯ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภา
เทศบาลและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว  
จึงขอรายงานท่านประธานสภา ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ 
และขอเสนอญัตติ ขออนุญาตให้เทศบาลเมืองแม่โจกู้้เงนิกับสํานักงานกองทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 5 ไร่  
เพื่อก่อสร้างเป็นโครงการสาธารณประโยชน์ ต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณา
ต่อไปครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

-  ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจคํา ครับ 
-  สมาชิกท่านใดประสงค์อภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้
เทศบาลเมืองแม่โจกู้้เงินกับสํานักงานกองทุนสง่เสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
เพื่ อจัดซื้ อที่ ดิ น เนื้ อที่ ไม่น้อยกว่า 5 ไร่  เพื่ อก่อสร้ าง เป็นโครงการ
สาธารณประโยชน์ โปรดยกมือข้ึนและขอให้เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้ง
ผลการลงมติ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 15  เสียง งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบอนุญาตให้เทศบาลเมืองแม่โจ้กู้เงินกับสํานักงาน
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ไม่น้อยกว่า  
5 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นโครงการสาธารณประโยชน์ 
 

 3.8  ญัตติขอความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่ โจ้ เรื่อง การ
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562   

   วาระที่ 1 รับหลักการ 
   วาระที่ 2 แปรญัตติ 
   วาระที่ 3 รับร่าง 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- เชิญคณะผู้บริหารเสนอญัตติครับ 
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นายเอกชัย  สายหยุด 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
นายกเทศมนตรีฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายเอกชัย  สายหยุด รองนายกเทศมนตรี  
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ. 2562 วาระที่ 1 รับหลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระที่ 3 รับร่าง  
ส่วนรายละเอียดขอมอบให้นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีฯ  
เป็นผู้ช้ีแจงต่อไปครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรี 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านกระผม 
นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้รับมอบหมายจาก  
นาย เอก ชัย   ส ายหยุด  รองนายก เทศมนตรี  รั กษารา ชการแทน 
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจใ้ห้เสนอญัตติขอความเห็นชอบเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 วาระที่ 1  
รับหลักการ วาระที่ 2 แปรญัตติ วาระที่ 3 รับร่าง ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้  
ได้ดําเนินการปรับปรุงเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่ อง การกําจัด 
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557  โดยให้เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
เมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 เพื่อประโยชน์
ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัดมูล
ฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 ให้กระทําได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ โดยร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562  
มีรายละเอียดดังนี้   
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ ้

เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2562 

หลักการ 

             ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิง่ปฏิกลูและมลูฝอย 

เหตุผล 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน 
และกําจัดมูลฝอยทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้  ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทําได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศ
บัญญัติน้ี 
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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เรื่อง   การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2562 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  13 ) พ.ศ. 2552  และมาตรา 20 มาตรา 
54  และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม  เทศบาลเมืองแม่โจ้  โดยได้รับความเห็นชอบของสภา
เทศบาลเมืองแม่โจ้ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงตราเทศบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้” 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย พ.ศ. 2562 

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ตั้งแต่
วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ สํานักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3  บรรดาเทศบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดใน
ส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติน้ีหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้
เทศบัญญัติน้ีแทน 

ทั้งนี้  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้  เรื่องการกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2552  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2558 

ข้อ 4  ในเทศบัญญัติน้ี 
 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า  นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  พนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้อง ถ่ินให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 
 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึง 
สิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
 “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่น
ใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่นแต่ไม่หมายความรวมถึง 
 (1) มูลฝอยติดเช้ือ 
 (2) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
 (3) สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดข้ึนจากการประกอบ
กิจการโรงงานของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิต  
ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน 
 “มูลฝอยติดเช้ือ” หมายความว่า มูลฝอยติดเช้ือตามกฎกระทรวงว่าด้วย 
การกําจัดมูลฝอย ติดเช้ือ 
 “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หมายความว่า มูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ที่เป็นวัตถุหรือปนเปื้อนสาร
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ที่มีคุณสมบัติเป็นสารพิษ สารไวไฟ สารออกซิไดซ์ สารเปอร์ออกไซด์  
สารระคายเคือง สารกัดกร่อน สารที่เกิดปฏิกิริยาได้ง่าย สารที่เกิดระเบิดได้ 
สารที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม สารหรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อ
หรือมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือ
สิ่ งแวดล้อม แต่ไม่หมายความรวมถึงมูลฝอยทั่ วไป มูลฝอยติดเ ช้ือ  
กากกัมมันตรังสี และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าใช้สอยได้ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของ
เอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได ้
ข้อ 5  ให้นายกเทศมนตรี เมืองแม่โจ้  เป็นผู้รักษาการให้ เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติน้ี 

 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ 6  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน 
หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ มอบให้ 
บุคคลอื่นดําเนินการแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดําเนินกิจการ
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการใน
เขตอํานาจของเทศบาลเมืองแม่โจ้ และระเบียบปฏิบัติได้ตามความจําเป็น  
ข้อ 7 การเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
ให้เป็นอํานาจของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
เทศบาลเมืองแม่โจ้อาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือ ราชการส่วนท้องถ่ินอื่น
ดําเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันก็ได้ในกรณีที่มเีหตุอันสมควร เทศบาลเมือง
แม่ โ จ้อ าจมอบให้บุ คคล ใดดํ า เนินการตามวรรคหนึ่ งแทนภายใต้ 
การควบคุมดูแลของเทศบาลเมืองแม่โจ้หรืออาจอนุญาตให้บุคคลใด 
เป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทํา
เป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการก็ได้ 
บทบัญญัติตามข้อนี้มิให้ใช้ บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน แต่ให้ผู้ดําเนินกิจการโรงงานที่ มีของเสียอันตราย
และผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดของเสียอันตรายดังกล่าว 
แจ้งการดําเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
ข้อ 8  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ 
การให้บริการเกบ็ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลเมืองแม่โจ้
หรือเขตพื้นที่ ที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ มอบให้บุคคลอื่นดําเนินการแทนจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมการให้บริการแก่เทศบาลเมืองแม่โจ้ตามอัตราที่กําหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัติ  เทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้งนี้ การจะกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย เทศบาลเมืองแม่โจ้จะต้องดําเนินการให้
ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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หมวด 2 
การเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

    
ข้อ 9  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ 
ขน และกําจัด สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้
ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ดังต่อไปนี้  
(1) ห้ามมิให้ ผู้ใดทําการถ่าย เท ทิ้ง กอง หรือทําให้มีข้ึนซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือ  
มูลฝอยในที่ หรือ ทางสาธารณะนอกจากในที่ที่เทศบาลเมืองแม่โจ้จัดไว้ให้  
(2) เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่ง
ปฏิกูล หรือมูลฝอย หรือสิ่งเปรอะเปื้อนที่ถูกสุขลักษณะอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมตามที่ เจ้าพนักงานท้อง ถ่ินโดยคําแนะนําของ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขประกาศกําหนด  
(3) ห้ามมิให้ ผู้ใดทําการขน คุ้ย เข่ีย หรือขุดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่รองรับ 
รถขน เรือขน หรือสถานที่สาธารณะอื่นใดของเทศบาลเมืองแม่โจ้เว้นแต่ 
จะเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย 
(4) ห้ามมิให้ ผู้ใด ถ่าย เท ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในที่รองรับมูลฝอย  
(5) ห้ามมิให้ ผู้ใดนําสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่
ภาชนะ หรือที่เก็บมิดชิดไม่ให้สิ่งปฏิกูลหรือกลิ่นเหม็นรั่วออกมาข้างนอก 
(6) หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ ดินว่างเปล่าปล่อยให้ มี มูลฝอย
สะสม จนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่าง
เปล่าน้ันจะต้องทําการจัดเก็บ ขน และกําจัดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในระยะเวลาที่กําหนด 
เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือ
ที่ดินว่างเปล่าน้ันยังคงเพิกเฉย ละเลย หรือกระทําการ ไม่แล้วเสร็จโดยไม่มี
เหตุอันสมควร หรือไม่เป็นไปตามคําแนะนําของเจา้พนักงานสาธารณสุข หรือ
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทําการเก็บ
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอันเป็นเหตุเดือดร้อน รําคาญจากสถานที่ดังกล่าว 
และผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือที่ดินว่างเปล่าน้ัน ต้องเสียค่าธรรมเนียม         
ตามอัตราที่กําหนดท้ายเทศบัญญัติน้ี  
(7) ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ใด ๆ ในเขตที่การ
ให้บริการเก็บ ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาล
เมืองแม่โจ้มอบใหบุ้คคลอืน่ดําเนินการแทนหรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บคุคล
ใดดําเนินกิจการทําการกําจัดมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษ เช่น 
ควัน กลิ่น หรือแก๊ส เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการที่ ถูกสุขลักษณะ 
หรือกระทําตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน  
(8) เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ซึ่งอยู่นอกเขต
บริเวณที่รองรับขยะมูลฝอยตามที่เทศบาลเมืองแม่โจ้กําหนดต้องกําจัดมูล
ฝอยตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ เจ้าพนักงานท้องถ่ินโดย
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การฝังกลบ กําจัดด้วยพลังงานความร้อนวิธีอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด หรือ โดยวิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 
 (9) ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรม ทิ้งกากอุตสาหกรรม 
และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานปะปนรวมไปกับมูลฝอย
ทั่วไป  
ข้อ 10  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรบัทาํการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรอื
มูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
ข้อ 11  กรณีมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยติดเช้ือต้องมีการปฏิบัติการตามที่
จําเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามลักษณะของมูลฝอยที่จัดเก็บโดย 
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและการแพร่ของเช้ือโรค ตามวิธีการที่ถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
ข้อ 12  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ทําการ
กําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอันอาจทําให้เกิดมลพิษ เช่น ควัน กลิ่น หรือแก๊ส 
เป็นต้น เว้นแต่จะได้กระทําโดยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะ หรือกระทําตาม
คําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
ข้อ 13  ในกรณี ที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง หรือ 
มีการกระทําใด ๆ   ที่ฝ่าฝืนต่อเทศบัญญัติน้ีให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขแจ้งเจ้า
พนักงานท้องถ่ินเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไปโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่าเหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดําเนินอาชีพของประชาชน หรือจะเป็น
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นส่วนร่วม ซึ่งสมควร  
จะดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่ง
ให้ผู้กระทําการไม่ถูกต้อง หรือฝ่าฝืนดังกล่าว แก้ไข หรือระงับเหตุนั้น หรือ
ดําเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้น ได้ตามสมควรแล้วแจ้งให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินทราบ  
ข้อ 14  หากเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่าอาคาร สถานที่หรือบริเวณใด ควรทํา
การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไปทําการกําจัดให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
ยิ่งข้ึน เมื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าของหรือผู้ครองครอง
อาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน หรือ
เมื่อทําการปิดประกาศกําหนดบริเวณที่ต้องทําการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอยไว้ในที่เปิดเผยในบริเวณที่กําหนดไม่น้อยกว่า สิบห้าวัน นับแต่วัน
ประกาศแล้ว เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ 
จะต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายหรือผู้ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่ฝ่ายเดียวเท่านั้น เก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจาก
อาคาร สถานที่หรือบริเวณนั้น ๆ ซึ่งตนเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ 
โดยเสียค่าธรรมเนียมเก็บ ขนตามอัตราที่ได้กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  
ห้ามมิให้ ผู้ใดเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลมูลฝอยจากอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด  
ซึ่งอยู่ในเขต เก็บ ขนมูลฝอย ที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ประกาศแล้วตาม 
วรรคหนึ่ง เว้นแต่ได้รับมอบหมายหรือได้ รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงาน
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ท้องถ่ิน เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานที่หรือเคหสถาน ซึ่งอยู่นอก
บริเวณเก็บขยะมูลฝอย ตามวรรคหนึ่ง ต้องเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูล
ฝอยตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือ
วิธีอื่นใดที่ไม่ขัดต่อสุขลักษณะ 
 

หมวด 3 
หลักเกณฑ์การอนุญาต 

ข้อ 15  ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ
คิดค่าบริการในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จะต้องยื่น คําขอรับใบอนุญาตตาม
แบบที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติน้ี พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือข้าราชการ หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 
  (2) สําเนาทะเบียนบ้าน  
           (3) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือ
ใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
           (4) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่รับกําจัดมูลฝอยทั่วไปที่ได้รับ
ใบอนุญาต และมีการดําเนินกิจการ  ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญาว่าจ้างระหว่างผู้ขนกับผู้กําจัดมูลฝอย 
  (5)  เสนอแผนการดําเนินงานในการเก็บขนมูลฝอยที่แสดง
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานความพร้อมด้านกําลังคน งบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการบริหารจัดการ  
           (6) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ประกาศ
กําหนด  
ข้อ 16  เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่า
คําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินรวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือความไม่
สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ใน
คราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอ แก่ผู้ขออนุญาตก็ให้
ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบอนุญาตหรือมี
หนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้  ผู้ขออนุญาตทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน ตามที่
กําหนด  เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจน้ี้ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง  ไม่อนุญาตได้ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสองใหข้ยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่
เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจาํเป็นแต่ละครั้งให้ผู้
ขออนุญาตทราบก่อน สิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี  
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ข้อ 17  ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หากไม่มารับภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธ์ิ  
ข้อ 18  ในการดําเนินกิจการผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 
(1.1) ขณะทําการดูดสิ่งปฏิกูลต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  
ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทําความสะอาดเสื้อคลุม  
ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจาก เสร็จสิ้น การปฏิบัติงานประจําวัน  
(1.2) ทําความสะอาดท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่งปฏิกูล โดยหลังจากดูดสิ่งปฏิกูล
เสร็จแล้ว ให้ทําการดูดน้ําสะอาดจากถังเพื่อล้างภายในท่อหรือสายที่ใช้ดูดสิ่ง
ปฏิกูลและทําความสะอาดท่อ หรือสายที่ใช้ดูด สิ่งปฏิกูลด้านนอกที่สัมผัส  
สิ่งปฏิกูลด้วยนํ้ายาฆ่าเช้ือโรค (เช่น ไลโซน 5%) 
(1.3) ทําความสะอาดยานพาหนะขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
หลังจากที่ ออกปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการ
ล้างต้องได้รับการบําบัด หรือกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่
สาธารณะ  
(1.4) กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรี่ยราดให้ทําการฆ่าเช้ือโรคด้วยน้ํายาฆ่าเช้ือโรค 
(เช่น ไลโซน 5%) แล้วทําการล้างด้วยนํ้าสะอาด  
(1.5) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง 
(2)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล  
(2.1) ดําเนินงานระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของ
ระบบกําจัด  
(2.2) ขณะปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง 
และรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง 
และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน  
(2.3) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
(3)  ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขนมูลฝอย  
(3.1) ขณะทําการเก็บ ขนมูลฝอยต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม  
ถุงมือยางและรองเท้าหนังยางหุ้มสูงถึงแข้ง และทําความสะอาดเสื้อคลุม  
ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยางหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน  
(3.2) ทําความสะอาดพาหนะเก็บ ขนมูลฝอย อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
หลังจากที่ออกปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอยแล้ว สําหรับน้ําเสียที่เกิดจากการ
ล้างต้องได้รับการบําบัดหรือกําจัดด้วยวิธีการ ที่ถูกสุขลักษณะก่อนปล่อยทิ้งสู่
แหล่งน้ําสาธารณะ  
(3.3) กรณีที่มีมูลฝอยตกหล่นบนทางสาธารณะให้จัดการเก็บให้เรียบร้อย  
(3.4) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขนมูลฝอย อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  
(4) ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย 
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(4.1) ดําเนินงานระบบกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลตามประเภทของ
ระบบกําจัด  
(4.2) ต้องควบคุมให้ผู้ปฏิบัติงานสวมเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง 
หุ้มสูง ถึงแข้ง และทําความสะอาดเสื้อคลุม ถุงมือยาง และรองเท้าหนังยาง
หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานประจําวัน 
(4.3) มีการตรวจสุขภาพแก่ผู้ปฏิบัติงานกําจัดมูลฝอยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
(4.4) ให้นําความในข้อ 11 (4) มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ข้อ 19  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของเทศบาลเมืองเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคํา
ขอพร้อมกับ เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้า
พนักงานท้องถ่ินจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตใหต้่ออายุ
ใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ประกาศกําหนด 
 

หมวด 4 
อัตราค่าธรรมเนียม และค่าปรับ 

ข้อ 20  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตรา
ที่กําหนดไว้ เทศบัญญัติน้ีในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับ
ใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ สําหรับกรณี ที่เป็นการขอต่อ
อายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนดให้ชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจํานวน
ค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนิน
กิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่
ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้
จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม และค่าปรับจนครบจํานวน  
ข้อ 21  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของ
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ข้อ 22  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผูด้ําเนินกิจการตามเทศบัญญัติ นี้จะพึงเรียก
เก็บค่าบริการจาก ผู้ใช้บริการได้ไม่เกินอัตราค่าบริการข้ันสูงตามที่กําหนดไว้
ท้ายเทศบัญญัติน้ี 
ข้อ 23  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดย
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบ
กิจการ  
ข้อ 24  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้
ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้
ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไว้ท้าย 
เทศบัญญัติน้ี การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
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(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนา
บันทึกการแจ้งความ  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ทีใ่บอนุญาตสูญหายมา
แสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกอบด้วย  
(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินประกอบด้วย  
ข้อ 25  ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ 
เทศบัญญัติน้ี หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าวัน  
ข้อ 26  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ
ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต  
(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งข้ึนไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาตอีก 
(2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่
กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตเทศบัญญัตินี้ 
และการไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ
สุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดํารงชีพของประชาชน 
ข้อ 27  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้ รบใบอนุญาต หรือผู้รับ
ใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ
ให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนา หรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่า  ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้ว
ตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี  
ข้อ 28  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบ
กิจการที่ถูกเพิกถอน ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่
วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
ข้อ 29  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ที่อยู่นอกเขตพื้นที่
การให้บริการ เก็บขน  สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของเทศบาลเมืองแม่โจ้ หรือ 
เขตพื้นที่การให้บริการของผู้ได้รับ ใบอนุญาต ดําเนินกิจการ  รับทําการเก็บ 
ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้ รับประโยชน์ตอบแทน
ด้วยการ  คิดค่าบริการ ต้องดําเนินการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
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ฝอยให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

 
ข้อ 30  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 

อัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเมืองแมโ่จ ้
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมลูฝอย พ.ศ. 2562 

ล า
ดับ
ท่ี 

                      รายการ 

 ค่าธรรม 
เนียม 

(บาท) 

1. 
ค่าเกบ็และขนสิง่ปฏิกลู ครัง้หนึง่ ๆ  
ลูกบาศกเ์มตรละ 

 
250 

2. ค่าเกบ็และขนมลูฝอยทั่วไป 

(ก) ค่าเก็บและขนมลูฝอยทั่วไป เป็นราย
เดือน 

1) กรณีที่มปีริมาณวันหนึง่ไมเ่กิน 500 
ลิตร 

• ปรมิาณวันหนึ่งไมเ่กนิ  20 ลิตร 

• ปรมิาณวันหนึ่งเกิน  20 ลิตร แต่
ไม่เกนิ  40 ลิตร 

• ปรมิาณวันหนึ่งเกิน  40 ลิตร แต่
ไม่เกนิ  60 ลิตร 

• ปรมิาณวันหนึ่งเกิน  60 ลิตร แต่
ไม่เกนิ  80 ลิตร 

• ปรมิาณวันหนึ่งเกิน  80 ลิตร แต่
ไม่เกนิ  100 ลิตร 

 

 

 

 

เดือนละ 

เดือนละ 

 

เดือนละ 

 

เดือนละ 
 

เดือนละ 

 

 

 

 

 

30 

40 

 

60 

 

80 
 

100 
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• ปรมิาณวันหนึ่งเกิน  100 ลิตร 
แต่ไม่เกนิ  200 ลิตร 

• ปรมิาณวันหนึ่งเกิน  200 ลิตร 
แต่ไม่เกนิ  300 ลิตร 

• ปรมิาณวันหนึ่งเกิน  300 ลิตร 
แต่ไม่เกนิ  400 ลิตร 

• ปรมิาณวันหนึ่งเกิน  400 ลิตร 
แต่ไม่เกนิ  500 ลิตร 

2) กรณีที่มปีริมาณวันหนึง่เกิน 500 
ลิตร แต่ไมเ่กิน  1  ลกูบาศกเ์มตร 

3) กรณีที่มปีริมาณวันหนึง่เกิน 1 
ลูกบาศกเ์มตร ให้คิดเปน็หน่วย 

ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราตอ่
หน่วย 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 
ครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลกูบาศก์เมตรให้
คิดเป็นหนึง่หน่วย) 

(ข) ค่าเกบ็และขนมลูฝอยทั่วไป  
เป็นครัง้คราว 

1) กรณีที่มปีริมาณไม่เกิน  500 ลิตร 

2) กรณีที่มปีริมาณเกนิ  500 ลิตร  
แต่ไม่เกนิ  1 ลูกบาศก์เมตร 

3) กรณีที่มปีริมาณเกนิ  1 ลูกบาศก์
เมตร  ให้คิดเป็นหน่วย 

ทุก ๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราตอ่
หน่วย 
(เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็น 
ครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลกูบาศก์เมตรให้
คิดเป็นหนึง่หน่วย) 

เดือนละ 

 

เดือนละ 

 

เดอืนละ 

 

เดือนละ 

 

เดือนละ 

 

หน่วยละ 

 

 

 

 

 

 

ครั้งละ 

ครั้งละ 

 

หน่วยละ 

200 

 

300 

 

400 

 

500 

 

2,500 

 

2,500 

 

 

 

 

 

 

125 

245 

 

245 



- 37 – 
 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

ค่าเกบ็และขนมลูฝอยติดเช้ือ 
(ก) ค่าเก็บและขนมลูฝอยติดเช้ือ  
เป็นรายเดอืน 

1) กรณีที่มปีริมาณวันหนึง่ไมเ่กิน 13 ลิตร 
หรอืน้ําหนักไม่เกิน 2 กิโลกรมั  
2) กรณีที่มปีริมาณวันหนึง่เกิน  13 ลติร 
หรอืน้ําหนักเกนิ  2 กิโลกรัม 
ให้คิดเป็นหน่วย ทกุ ๆ 13 ลิตร หรือทุก ๆ   
2 กิโลกรัม ในอัตราต่อหน่วย                                                                
(เศษไม่เกิน 6.5 ลิตร หรอืไมเ่กิน 1 
กิโลกรัม ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
เศษเกิน 6.5 ลิตร หรอืเกิน 1 กิโลกรมั ให้
คิดเป็นหนึง่หน่วย) 

(ข) ค่าเกบ็และขนมลูฝอยติดเช้ือ  
เป็นครัง้คราว  

ให้เก็บค่าธรรมเนียมเป็น 2 รายการ 
1) ค่าบริการ                                                                       
2) ค่าเก็บและขน 
• กรณีที่มปีริมาณไมเ่กิน 100 ลิตร หรือ
น้ําหนกัไมเ่กิน 15 กโิลกรัม  
• กรณีที่มปีริมาณเกิน 100 ลิตร หรือ
น้ําหนกัเกนิ 15 กิโลกรมัให้คิดเป็นหน่วย 
ทุก ๆ  100 ลิตร หรอืทุก ๆ  15 กโิลกรมั  
ในอัตราต่อหน่วย                                                               
(เศษไม่เกิน 50 ลิตร หรือไมเ่กนิ 7.5 
กิโลกรัม ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย 
เศษเกิน 50 ลิตร หรือเกิน 7.5 กโิลกรัม 
ให้คิดเป็นหนึง่หน่วย) 
ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตดําเนิน
กิจการรบัทําการเกบ็และขน หรอืกําจัด 
สิ่งปฏิกลูหรอืมลูฝอย โดยทาํเป็นธุรกจิ
หรอืได้รบัประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิด
ค่าบรกิาร 

 

 

 

เดือนละ 
 

หน่วยละ 

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งละ 
 

ครั้งละ 

 

 

หน่วยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 
 

500 

 

 

 

 

 

 

 

500 
 

130 

 

 

130 
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(ก) รบัทําการเกบ็ และขนสิ่งปฏิกลูหรอื
มูลฝอยทั่วไป        
  (ข) รบัทาํการกาํจัดสิง่ปฏิกลูหรอืมลูฝอย
ทั่วไป                                    

(ค) รับทําการเกบ็ และขนมลูฝอยตดิเช้ือ                                            

(ง) รบัทําการกําจัดมลูฝอยติดเช้ือ                                                    

ฉบับละ 
 

ฉบับละ 

 

ฉบับละ 

ฉบับละ 

5,000 
 

5,000 

 

5,000 

5,000 

 - ขอเสนอให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาทั้งสามวาระรวดในการประชุมครั้งนี้
ครับ 

 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  ขอบคุณท่านรองฯ ศรัณญ์  ใจคํา ครับ 
-  ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมเชิญท่าน ผอ.กอง
สาธารณสุขฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 
 

นายถาวร  จองส่างปัน 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมนายถาวร  จองส่างปัน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ 
เนื่องจากร่างเทศบัญญัติฯ ใหม่นี้  มีความแตกต่างในเรื่องของอัตรา
ค่าธรรมเนียมเป็นสําคัญ จึงขอช้ีแจงอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้าย ระหว่าง 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 กับร่างเทศบัญญัติเทศบาล
เมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 โดยมี
สาระสําคัญดังนี้ 
1. ค่าเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ครั้งหนึ่ง ๆ จากเดิมเราคิดเป็น ลูกบาศก์เมตรละ  
33 บาท และเศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรละ 20 บาท เปลี่ยนใหม่เป็นลูกบาศก์
เมตรละ 250 บาท 
2. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป (ก) ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน 
1) กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร แตกต่างกันเฉพาะ ปริมาณวันหนึ่ง
ไม่เกิน 20 ลิตร เดิมคิด 20 บาท แต่อัตราใหม่ 30 บาท และ 2.2 ในอัตรา
ค่าธรรมเนียมเดิม กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน  1  ลูกบาศก์
เมตร ต่อเดือน เดิมแบ่งค่าธรรมเนียมเป็นวันหนึ่งไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เมตร 
เดือนละ 1,000 และเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเพิ่มลูกบาศก์เมตรละ 1,000 บาท 
เปลี่ยนปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เดือนละ 
2,500 บาท และกรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นหน่วยๆ ละ  
2,500 บาท ทั้งนี้ 2.3 ค่าเก็บ และขนขยะมูลฝอยเป็นครั้งคราว คิดอัตราใหม่
เป็น 1)กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ครั้งละ 125 บาท 2)กรณีที่มีปริมาณ
ไม่เกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 245 และ 3 )กรณีที่มี
ปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ๆ ละ 245 บาท 
3. ร่างเทศบัญญัติ ฯ ฉบับนี้ ได้เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม ค่าเก็บและขนมูลฝอย
ติดเช้ือข้ึนมาใหม่ 
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4. ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตดําเนินกิจการรับทําการเก็บและขน หรือ
กําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วย
การคิดค่าบริการ 
(ก) รับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป จากฉบับละ 2,500 บาท 
เปลี่ยนเป็น 5,000 บาท                          
(ข) รับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป จากฉบับละ 2,500 บาท 
เปลี่ยนเป็น 5,000 บาท                                                             
และได้เพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม (ค) รับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเช้ือ ฉบับละ 
5,000 บาท และ (ง) รับทําการกําจัดมูลฝอยติดเช้ือ ฉบับละ 5,000 บาท 
ในส่วนของการปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
                                                                                             

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

-  ขอบคุณท่านถาวร  จองส่างปัน ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ ที่ได้ช้ีแจง
ในเพิ่มเติมในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมของเทศบัญญัติฯ ฉบับนี้ครับ  
-  ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอให้ที่ประชุมสภาฯพิจารณาทั้งสามวาระรวด 
ผมจึงขอช้ีแจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้อง ถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45  
โดยระเบียบข้อดังกล่าว ระบุว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถ่ินต้อง
พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ินจะอนุมัติให้พิจารณา 
สามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถ่ิน
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ินจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่
ประชุมจะเป็นผู้ เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถ่ิน อนุมัติให้พิจารณา 
สามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ิน
เป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 
- มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ 
 

ที่ประชุม 
 

-  ไม่มี 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

-  หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดอนุมัติให้พิจารณา
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 
พ.ศ. 2562  สามวาระรวดเดียว โปรดยกมือข้ึนและขอให้เลขานุการสภา
ตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลทีเ่ห็นชอบจํานวน 15  เสียง งดออกเสียง 1 คน 
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- สรุปมติที่ประชุมอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้  
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562  สามวาระรวดเดียว 
- วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ ตามที่รองนายกเทศมนตรี ได้แจ้งรายละเอียด 
หลักการและเหตุผลและรายละเอียดต่าง ๆ ของ ร่างเทศบัญญัติเทศบาล 
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เมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ทั้งนี้จึงขอให้ที่
ประชุมสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาลงมติในการรับหลักการ ในวาระที่  1 
สมาชิกสภาฯท่านใด รับหลักการ ร่างเทศบัญญัติฯ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2562 โปรดยกมือข้ึน และขอให้เลขานุการสภาตรวจนับ
และแจ้งผลการลงมติ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่รับหลักการ จํานวน 15 เสียง งดออกเสียง 
1 คน เห็นชอบให้รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง  
การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562   

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- วาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ จากที่สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณารับหลักการร่าง 
เทศบัญญัติ ฯ เรียบร้อยแล้วในวาระที่ 2 ข้ันแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด 
จะขอแปรญัตติ ฯ ในวาระนี้หรือไม่  
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- หากไม่มีผู้แปรญัตติถือว่าเทศบัญญัติน้ีไม่มีผู้ขอยื่นแปรญัตติและต่อไปจะขอ
เข้าสู่วาระที่ 3 ข้ันลงมติ 
- วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ เมื่อที่ประชุมได้รับหลักการและไม่มีผู้ขอแปรญัตติฯ  
ในการนี้ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อเห็นชอบร่าง 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
พ.ศ. 2562 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน และขอให้
เลขานุการสภาตรวจนับและแจ้งผลการลงมติ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

-  จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลเห็นชอบด้วยมติ จํานวน 15 เสียง งดออกเสียง  
1 คน เห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย พ.ศ. 2562 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

- สรุปมติที่ประชุมชน เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 โดยประธานสภาฯ 
จะได้ดําเนินการจัดส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามระเบียบต่อไป 
 

 3.9 ญัตติ การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี 2563 และก าหนดสมัย
ประชุมสภาสมัยแรกของปีถัดไป 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

-  ขอให้เลขานุการสภาเทศบาลช้ีแจงระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดสมัย
ประชุมสามัญประจําปี ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด เลขานุการ  
สภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับการกําหนดสมัย
ประชุมสภาฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
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(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 24 กําหนดว่า ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม
สามัญ 4 สมัย สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ
ประจําปีให้สภาเทศบาลกําหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่
เกิน 30 วัน ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  2)   
พ.ศ.2554 ข้อ 21 สรุปสาระสําคัญว่า ให้ประธานสภาท้องถ่ินนําปรึกษาในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุม สมัยสามัญ สําหรับเทศบาลให้ สภาเทศบาล
กําหนดว่า การประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยนั้นจะเริ่มเมื่อใด และ 
แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน รวมถึงให้กําหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปด้วย 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด เลขานุการสภาฯ ครับ 
- เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอปรึกษา
ที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้เกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี  
2563 และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีสมัยแรกของปี 2564  
โดยมีประเด็นพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้ 
- ประเด็นท่ี 1 การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2563 ซึ่งกําหนดให้มี
การประชุมสามัญ 4 สมัย โดยสมัยแรกได้กําหนดไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อครั้งที่
ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1 พ.ศ.2561 เมื่อวัน 
พฤหัสบดี ที่  6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 ฉะนั้นจึงเหลือสมัยประชุมสามัญ
ประจําปี 2563 จํานวน 3 สมัย ในแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใดและจะกําหนดให้มี
การประชุมสมัยสามัญสมัยละกี่วัน   
- ประเด็นท่ี  2 การกําหนดเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2564     
จะเริ่มเมื่อใดและกําหนดให้มีการประชุมสมัยละกี่วัน    
- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เสนอความคิดเห็นในประเด็นที่หนึ่ง คือ       
การกําหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจําปี 2563 จํานวน 3 สมัย    
ว่าในแต่ละสมัยจะเริ่มเมื่อใด และจะกําหนดให้มีการประชุมสมัยสามัญ     
สมัยละกี่วัน 
- เชิญท่านชวาล  จันทร์สุภา เสนอความคิดเห็นในประเด็นที่หนึ่งครับ 

 
นายชวาล  จันทร์สุภา  
สมาชิกสภาเทศบาล 

- กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ที่ เคารพ กระผมนายชวาล   
จันทร์สุภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3 ขอเสนอการกําหนดสมัย
ประชุมสามัญประจําปี 2563 และกําหนดจํานวนวันประชุมของแต่ละสมัย
ดังนี้  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 เร่ิมต้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2563  มีกําหนด 30 วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม  2563  มีกําหนด 30 วัน  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 เร่ิมต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  มีกําหนด 30 วัน 
จึงขอเสนอต่อท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านพิจารณาด้วย
ครับ 
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

-  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -  ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

- หากไม่มีต่อไปเป็นการลงมติ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 2563 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน และขอให้เลขานุการสภาตรวจนับ
และแจ้งผลการลงมติ 
 

นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบจํานวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน   
 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

- สรุปมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี 
2563 และกําหนดจํานวนวันประชุมของแต่ละสมัยดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 2 เริ่มต้นวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน 
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 3 เริ่มต้นวันที่ 1 สิงหาคม 2563 มีกําหนด 30 วัน  
สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 เร่ิมต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 มีกําหนด 30 วัน 
- จะได้จัดทําประกาศไว้ในที่ เปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ต่อไป 
- ต่อไปเป็นการพิจารณาในประเด็นที่สอง การกําหนดเริ่มสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรกของปี 2564 จะเริ่มเมื่อใด และกําหนดให้มีการประชุมสมัยแรกกี่วัน  
ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอความคิดเห็นในประเด็นที่สอง ครับ 
- เชิญท่านหน่อทอง  บุญทา เสนอความคิดเห็นในประเด็นที่สองครับ 
 

นายหน่อทอง  บุญทา 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผมนายหน่อทอง  บุญทา 
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 2 ขอเสนอกําหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
สมัยแรกประจําปี  2564 ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกําหนดสมัย
ประชุม เริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564  มีกําหนด 30 วัน ครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 
 

ที่ประชุม - ไม่มี 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  

- ต่อไปเป็นการลงมติ การกําหนดการประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2564 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึน และขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ
และแจ้งผลการลงมติ 
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นายเรืองฤทธ์ิ  ตาลผัด 
เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว 

- จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่เห็นชอบจํานวน 15 เสียง งดออกเสียง 1 คน   
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล  
 

- สรุปมติสภาเห็นชอบการกําหนดเริ่มประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2564 
ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โดย เริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีกําหนด  
30 วัน 
- ทั้งนี้จะได้จัดทําประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อ่ืน  ๆ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องใดหรือไม่ 
- เชิญท่านชวาล จันสุภา ครับ 
 

นายชวาล  จันสุภา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายชวาล  จันสุภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้  เขต 3  
ขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปแล้วตามญัตติที่ 
3.4 ในโครงการที่ 2 คือโครงการปรับปรุงผิวถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต พร้อมตีเส้นจราจร และยกฝาบ่อ ขนาดกว้าง 6.90 -8.80 เมตร  
ยาว 955 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 8 ,050 
ตารางเมตร (สถานที่บริเวณถนนสหกรณ์นิคม 1 ตั้งแต่ร้านลักษณ์เกษตรยนต์        
ถึงหน้าร้านลาบแลงเมา ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 5 ต.หนองหาร) ตรงถนนเส้นน้ี
มันมีปัญหาอย่างหนึ่ งจึ งขออยากจะเรียนผ่านท่านประธานสภาฯ  
ไปยังผู้อํานวยการกองช่าง คือถนนเส้นนี้เมื่อฝนตกจะเกิดน้ําล้นก่อนจะถึง
สามแยกทุ่งป่าเก็ด ทั้งนี้ก่อนที่จะดําเนินการโครงการดังกล่าวต้องแก้ปัญหา
น้ําล้นนี้ก่อนถึงจะทําโครงการนี้ได้ ซึ่งปัญหานี้เคยเกิดข้ึนแล้วครั้งหนึ่ง
เนื่องจากครั้งที่แล้วมีการวางท่อระบายน้ําจากบ้านนายสมมันไม่ได้ดําเนินการ
ทั้งเส้นโดยขาดไปประมาณ 10 กว่าเมตร โดยผู้รับเหมาได้นําท่อเอสล่อน 4 
นิ้ว ใส่ผ่านตรงหน้าสามแยกร้านที่ขายก๋วยเตี๋ยวไปทะลุตรงที่สามแยก 
ทุ่งป่าเก็ดแต่น้ํามันไหลไม่ทันเพราะการวางท่อใหญ่จาก 80 มา และนําต่อ
ด้วยท่อเอสล่อน 4 นิ้วทําให้น้ําล้นข้ึนมาบริเวณถนนทุกครั้งที่มีฝนตก เพราะ
น้ําไหลมาเยอะและระบายไม่ทันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะดําเนินการปรับปรุง
หรือทําโครงการนี้ จึงขอให้ดําเนินการแก้ไขบริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน 
ก็ขอนําเรียนไปยังท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่าน ผอ.กองช่างครับ 
ขอบคุณครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- ขอบคุณท่านชวาล  จันสุภา ครับ 
- ต่อไปเชิญท่านสุริยะ จันทร์ขาว ครับ 
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นายสุริยะ  จันทร์ขาว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายสุริยะ 
จันทร์ขาว สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3 ผมอยากนําเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านคณะผู้บริหาร สืบเนื่องจากระเบียบวาระที่ 3 
ญัตติที่ 3.8 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและ 
มูลฝอย พ.ศ. 2562 ซึ่งเราได้มีมติเห็นชอบไปแล้วทั้งสามวาระรวด ประเด็นที่
ผมอยากจะนําเรียนก็คือว่า เนื่องจากปัจจุบันสถานที่ในการจัดเก็บเขตหมู่ 5 
โดยที่ได้รับทราบปัญหาคือมันส่งกลิ่นเหม็นทั้งในเขตหมู่ 5 และหมู่ 6  
บ้านทุ่งป่าเก็ดและสหกรณ์นิคม 1 ผมจึงอยากสอบถามท่านประธานสภาฯ 
ผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่า มีแนวทางที่จะจัดเก็บไปยังสถานที่แห่งใหม่ 
ได้หรือไม่ จึงขอฝากคณะผู้บริหารพิจารณาเพราะว่าในอนาคตตรงนี้สหกรณ์
นิคม 1 จะมีประชากรเพิ่มมากข้ึนและชุมชนจะแออัดมากข้ึนเรื่อย ๆ ทั้ง
จํานวนของประชากร และตอนน้ีก็มีหน่วยงานราชการใหม่เกิดข้ึนมาตอนนี้ก็
เป็นสถานีตํารวจภูธรแม่โจ้ จึงอยากจะนําเรียนว่าเราควรจะหาสถานที่ใหม่
เพื่อความเหมาะสมต่อไปนะครับ 
ประเด็นที่ 2 ก็คือว่าตามที่ผมดูตามระเบียบแล้วและผมไม่ได้เห็นว่าผู้ที่มี
หน้าที่ในการจัดเก็บคือใคร มีเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่คือใครยังไง จึงอยากจะ
สอบถามไปยังฝ่ายกฎหมายหรือท่านปลัดที่พอทราบระเบียบ คือมันมีปัญหา
ตรงที่ว่าชาวบ้านที่เขาจ่ายค่าขยะก็มีการโต้เถียงขัดแย้งกันเพราะบางคนก็
บอกว่าไม่มีใบเสร็จรับเงินเขาก็ไม่จ่าย ผมก็เลยอยากจะนําเรียนสอบถามว่า
จริงๆ แล้วอํานาจหน้าที่ในการจัดเก็บ ซึ่งจริงๆฝ่ายจัดเก็บเขาจะดําเนินการ
ถูกต้องหรือไม่ และในส่วนของการจัดเก็บจริงๆ เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการจัดเก็บ
ต้องเป็นของฝ่ายเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือเปล่า เพราะปัจจุบันเราได้มอบหมาย
ให้ชาวบ้าน เพราะผมมองว่าชาวบ้านเขามีหน้าที่ตรงไหนที่ไปจัดเก็บ  
เ พ ร า ะ ใน เ รื่ อ ง ขอ ง ก า ร รั บ เ งิ น ก า ร ออ ก ใบ เ ส ร็ จ  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ผมจึงอยากนําเรียนสอบถามผ่านท่าน
ประธานสภาฯ ว่าอํานาจหน้าที่จริงๆ เราสามารถมอบหมายให้ชาวบ้านไป
เก็บได้หรือไม่ และใบเสร็จแต่ละหมู่บ้านมันก็แตกต่างกันซึ่งผมเคยนําเรียน 
ในที่ประชุมแห่งนี้ไปแล้วว่าตรงนี้มันมีปัญหาซ้ําซ้อนกันอยู่ เพราะฉะนั้น
แนวทางปฏิบัติเราควรจะมีทิศทางตรงกันไหม หรือว่าจะปล่อยให้ต่างคนต่าง
หมู่บ้านทําไปแล้วปล่อยใหม้ีปัญหาต่อไป ผมจงึอยากนําเรยีนฝ่ายบรหิาร หรอื
ข้าราชการท่านใดที่พอจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ จึงอยากจะฝากนําเรียน
มายังที่ประชุมแห่งนี้ด้วย ขอบคุณครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- ขอบคุณท่านสุริยะ จันทร์ขาว ครับ 
- ขอประเด็นท่านชวาล จันสุภา ก่อนนะครับเรียนเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ครับ 
 

นายเอกราช  นิธิภัทรนนท ์
ผู้อํานวยการกองช่าง  

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ท่านปลัด  
ท่านรองปลัด และผู้ เ ข้ าร่ วมประชุมทุ กท่ าน กระผมนายเอกราช   
นิธิภัทรนนท์ ผู้อํานวยการกองช่าง ขอตอบข้อซักถามของท่าน สท. เกี่ยวกับ
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โครงการก่อสร้างดังกล่าว จริงๆโครงการนี้ผมก็ ได้ลงพื้นที่กับท่าน สท.  
ด้วยก็ทราบถึงปัญหาดีว่าที่ผ่านมาก็มีน้ําเจ่อนองออกจากท่อและมันอาจจะ
ยากตรงท่อที่มันเช่ือมต่อกันประมาณ 45 เมตร โดยโครงการดังกล่าวนี้ก็ได้
ระบุแล้วว่าให้มีการวางท่อให้เช่ือมกันซึ่งเมื่อวางท่อเสร็จแล้ว ถึงจะมีการ 
โอเวอร์เลย์ทับไปอีกที ซึ่งเราก็ได้สํารวจถึง 2 รอบแล้ว ในส่วนของข้ันตอน
การดําเนินการก็จะทําให้การระบายน้ําดีข้ึน และจะดําเนินการวางท่อข้าม
และเปลี่ยนฝาบ่อ พร้อมโอเวอร์เลย์ทับที่ส่วนเดิมครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- ขอบคุณท่าน ผอ.กองช่าง ครับ 
- เชิญท่าน ชวาล จันสุภา ครับ 

นายชวาล  จันสุภา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายชวาล  จันสุภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ เขต 3 เนื่องจาก
ในรายละเอียดโครงการที่ เสนอมานี้  ไม่ได้ระบุ ว่ามี มีท่อข้ามเหมือนที่  
ผอ.กองช่าง ท่านพูดไว้ผมจึงกลัวว่าเมื่อได้ดําเนินการแลว้คําพูดกับการกระทาํ 
จะไม่เหมือนกัน แล้วท่านก็จะบอกว่ามันมีงบประมาณแค่นี้ ผมจึงห่วงตรงนี้  
เนื่องจากการประชุมครั้งนี้มันเป็นคําพูดมันไม่ได้มีลายลักษณ์อักษร ซึ่งในนี้ 
ก็ไม่ได้มีข้อความว่าการดึงท่อให้สุดหรือดึงท่อข้ามถนนจึงอยากทราบถาม
ท่านอีกครั้งครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- เชิญท่าน ผอ.กองช่าง ครับ 

นายเอกราช  นิธิภัทรนนท ์
ผู้อํานวยการกองช่าง 

- เนื่องจากถ้าเราใส่รายละเอียดทั้งหมดผมกลัวมันจะยาวไปผมจึงใส่ข้อมูล
เบื้องต้นในช่ือโครงการเท่านี้ อย่างเช่นกรมทางหรือหน่วยงานอื่น เวลาเขาทํา
โครงการเขาก็จะบอกช่ือโครงการเบื้องต้นว่าเป็นการปรับปรุงผิวถนนด้วย
อะไร ระยะทางเท่าไหร่ ส่วนในรายละเอียดต่างๆ เช่น การวางท่อลอด  
การตีเส้นจราจร หรืออื่นๆ เขาก็ไม่ระบุ ซึ่งกระบวนการกว่าที่เราจะประมาณ
การออกมาเป็นยอดได้ เราได้ระบุไว้ในประมาณการทั้งหมดแล้วมันถึงออกมา
เป็นประมาณการนี้ได้ โดยรายละเอียดอื่น ๆ หากเราระบุในช่ือโครงการไป
มันจะยาวมาก แต่ทั้งนี้เราได้ระบุไว้ในตัวโครงการเรียบร้อยหากท่าน สท.  
มีข้อสงสัยหรือติดใจอะไรท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือข้อดูรายละเอียด
โครงการไปยังหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างได้ครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- ขอบคุณท่านเอกราช  นิธิภัทรนนท์ ผู้อํานวยการกองช่าง มากครับ 
- เชิญท่านชวาล  จันสุภา ครับ 

นายชวาล  จันสุภา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กระผมนายชวาล  จันสุภา สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้  เขต 3  
ขอขอบคุณท่าน ผอ.กองช่าง ครับ ผมไม่ได้ติดใจอะไรครับ เพียงแต่ผมสงสัย
ในรายละเอียดของโครงการซึ่งเป็นข้อความ และสมาชิกทุกท่านก็คงได้ยินนะ
ครับ ถึงแม้รายละเอียดไม่มีแต่การดําเนินการต้องมีนะครับ ก็ขอฝากท่าน
ประธานสภาฯ ผ่านไปยังผอ.กองช่าง ด้วย ขอบคุณครับ 
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นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- ประเด็นของท่านชวาล จันสุภา เรียบร้อยแล้วนะครับ 
- ต่อไปเข้าสู่ประเด็นของท่านสุริยะ จันทร์ขาว ครับ เรื่องประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสถานที่เก็บขยะหมู่ 5 และปัญหาเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเก็บเงินค่าขยะ 
ครับ  
- เชิญคณะผู้บริหารช้ีแจงครับ 
 

นายศรัณญ์  ใจคํา 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน กระผม 
นายศรัณญ์  ใจคํา รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ขอตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ
สถานที่เก็บขยะนะครับในส่วนน้ีเราได้ประชุมหารือกัน 2 ถึง 3 ครั้งเกี่ยวกับ
สถานที่เก็บขยะเพราะตอนน้ีมันเป็นที่เช่าเอกชนอยู่ไม่ใช่ที่ของเทศบาลและ
เราก็รับทราบปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นนี้มาเป็นระยะๆ และตอนนี้เราก็มี
แนวทางอยู่หลายทาง ซึ่งแนวทางหนึ่งก็คืออาจจะให้บริษัทเขารับเหมาไปทิ้ง
เลย ซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและยังประชุมหารือเพื่อหาทางแก้ไขอยู่ตลอด 
ส่วนเรื่องพนักงานที่เก็บเงินค่าขยะ เราก็สังเกตดูว่าหลายชุมชนก็ยังมีปัญหา 
ซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราก็จะปรับปรุงให้ถูกต้องตาม
ระเบียบ ส่วนรายละเอียดก็ขอให้ท่านปลัดเทศบาล ช้ีแจงเพิ่มเติมครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

- ขอบคุณท่านศรัณย์  ใจคํา ครับ 
- เชิญท่านปลัด ครับ 

นายวิรัช  จิโรจน์พงศา 
ปลัดเทศบาล 
 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน กระผมนายวิรัช   
จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ในเรื่องของประเด็นปัญหาที่พักขยะส่งกลิ่นเหม็น
ที่ท่านสอบถามก็เป็นอย่างที่ท่านรองนายกเทศมนตรี ได้นําเรียน ก็คือ ณ 
ขณะนี้ท่านผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้รับทราบ โดยรับทราบผ่าน
ทางพี่น้องในชุมชนได้แจ้งด้วยวาจา ด้วยการโทรศัพท์มา และก็รับทราบผ่าน
ทางสภาฯ แห่งนี้ ทางเทศบาลก็ได้ดําเนินการแก้ปัญหา แนวทางหนึ่งก็คือ 
จะให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการขนถ่ายเองซึ่งท่าน สท. ได้เสนอแนะมา 
ก็คงต้องปรึกษาท่านผู้บริหารว่าควรเป็นเรื่องของวาระเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข 
และหากแก้ปัญหาเรื่องที่พักขยะได้ก็น่าจะเป็นการแก้ปัญหาโดยสมบูรณ์ 
และคาดว่าน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ ในส่วนของการเก็บเงิน
ค่าขยะนัน้อยากจะนําเรียนว่าในระเบียบกฎหมาย เจ้าหน้าที่ ก็คือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ นั่นหมายถึงว่า พนักงานหรือพนักงานจ้างที่กินเงินเดือนของเทศบาล 
หากบุคคลอื่นไปเก็บเงินก็คงไม่ใช่โดยหลักการก็คือเทศบาลจะรับเงิน 
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ต้องมีใบเสร็จรับเงินฉะนั้น ตามที่ท่าน สท. ได้นําเรียน 
ที่ประชุม ผมไม่แน่ใจว่าชุมชนเขาดําเนินการกันอย่างไร ซึ่งถ้ามีการจ่าย 
ก็น่าจะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร ซึ่งก็คงเป็นเรื่องของพี่น้องชุมชนที่จ่ายเงิน
ได้รับความเสียหาย ก็อาจจะดําเนินการอย่างไรอย่างหนึ่ง ไม่ทราบว่าท่าน
หัวหน้ารักษาการกองคลังจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านวิรัช  จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ครับ 
- ต่อไปเชิญท่าน ผอ.กองคลัง ครับ 



- 47 – 
 

นายสมพร  กันธา 
หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได้ รักษาราชการแทน 
ผู้อํานวยการกองคลงั 

- กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน กระผม 
นายสมพร  กันธา หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการ
กองคลัง ผมขอช้ีแจงประเด็นที่สองต่อจากท่านปลัดในกรณีที่ผ่านมา 12 ปี 
ที่ผมปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ก็ช้ีแจงได้ว่าที่ผ่านมาเทศบาลได้
มอบหมายให้พนักงานจ้างจํานวน 6 คนออกไปเก็บ โดยเมื่อก่อนนั้ น 
อยู่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารโดยตรง ต่อมามีการประชุม
หารือในการปฏิบัติก็มอบหมายให้ท่ านรองปลัด ธงชัย อัปการัตน์  
เป็นผู้ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้ทุกท่าน 
คงจะทราบว่าค่าธรรมเนียมขยะอาจจะไม่มีการเก็บ หรืออาจจะเก็บบ้างไม่
เก็บบ้างเพราะพนักงานจ้างทั่วไปทั้ง 6 คนที่เทศบาลมอบหมายนั้นได้ลาออก 
ส่วนแนวทางแก้ไขตอนนี้กําลังจะหารือกับคณะผู้บริหาร ท่านปลัด และ 
ท่านรองปลัด เพื่อที่จะทําให้มันถูกต้องต่อไปครับ ขอบคุณครับ 
 

นายคมคาย  ไคร้โท้ง 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านสมพร  กันธา หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองคลัง 
- มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายเรื่องใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
- หากไม่มีผมก็มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ 2 เรื่อง นะครับ เรื่องแรกคือ 
เรื่องการจัดหาที่ดินไม่น้อยกว่า 5 ไร่งบประมาณ 10,000,000.-บาท (สิบล้าน
บาทถ้วน) ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันดูที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อนําเสนอ 
ต่อเทศบาลครับ เรื่องที่สอง ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพนักงานเก็บขยะ 
ตอนนี้กองสาธารณสุขฯ ยังรับพนักงานเก็บขยะอยู่นะครับ ก็ขอฝากท่าน
ประชาสัมพันธ์ลูกบ้านของท่านหากใครมีความสนใจก็มาสมัครได้ที่ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ 
- วันนี้ผมขอขอบคุณ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันน้ี ผมขอปิดประชุมครับ 
 
 

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

 
 
 
 


