
(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๓  คร้ังท่ี ๒  ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

วันท่ี  ๒๕  สิงหำคม  ๒๕๖๐  เวลำ  ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลเมืองเมืองแกนพัฒนำ 

…………………………………. 

ผูม้าประชุม 

 ๑.  นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ประธานสภาเทศบาล 

 ๒.  นายประชา คันธวณิช รองประธานสภาเทศบาล 

 ๓.  นายบุญเลิศ จันทอน สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๔.  นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๕.  นายประพันธ์ กระจา่งโฉม สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๖.  นายอาทิตย์ เสนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๗. นายอุทัย สุทธิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๘. นายทองอนิทร์   กันธะ สมาชิกสภาเทศบาล  

 ๙. นายวิรัตน์  ผัดเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๐. นายจุมพล ศรวีิชัย สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๑. นายสวัสดิ์ ฤาชา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๒. นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๓. นายสุเทพ จันทิมา สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๔. นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๕. นายธ ารงค์ ปันอิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๖. นายชนิวุฒิ สุวรรณศรี สมาชิกสภาเทศบาล 

 ๑๗. นายชาตร ี กันทวี เลขานุการสภาเทศบาล 
  

ผู้ไม่มำประชุม 

 ๑. นายชูชาติ ค าฟู สมาชิกสภาเทศบาล   ลากิจ 

 ๒. นางพยอม มณีรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล  ลากิจ 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

๑. นายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรี 

๒. นายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรี 

๓. นายดวงจันทร์ ไชยยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๔. นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล 

๕. นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ ปลัดอาวุโสอ าเภอแมแ่ตง 

๖. นายไตรณรงค์ บุญชูศลิป์ ผูอ้ านวยการกองช่าง 

         / ๗. นางกุหลาบ... 



    -๒- 
 

 ๗. นางกุหลาบ   ไชยมิ่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง 

 ๘. นายศรชัย ชมถิ่น ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

๙. นางสาวปนัดดา  บัวศิริ หัวหนา้ฝา่ยปกครอง 

๑๐. นางวิภาดา วังหลัง หัวหนา้ฝา่ยอ านวยการ 

๑๑. นางสาวชนสิรา   พิทักษ ์ หัวหนา้ฝา่ยพัฒนาชุมชน 

๑๒. นางดารณี        พุทธวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 ๑๓. นางสาวกุลรัสมิ์ พุทธิมา   นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

๑๔. นายนัฐพงษ์ ใจเจ็น   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น. 
 

นายชาตรี  กันทวี    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านรองประธานสภาเทศบาล คณะผูบ้ริหาร 

เลขานุการสภาฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านปลัดอาวุโสอ าเภอแม่แตง หัวหน้าส่วนราชการ และ

ผูเ้ข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสภาเทศบาลเมอืงเมอืง

แกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอเรียนเชิญ

ท่านประธานสภาเทศบาลได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนขึน้ 

ต่อไปขอเรียนเชญิท่านประธานสภาเทศบาล ได้ด าเนินการตามระเบียบ

วาระการประชุมตอ่ไป 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  บัดนี้ ได้เวลาการประชุมแล้ว วันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๔ ท่าน  

ประธานสภาเทศบาล และเข้าประชุมครบองค์ประชุมแลว้ ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมือง 

 เมืองแกนพัฒนา  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

  ต่อไประเบียบวาระการประชุม  ระเบียบวำระที่ ๑  เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให ้  

 ที่ประชุมทราบ 

     - ไม่ม ี

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ ระเบียบวำระที่ ๒  ญัตติ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 

ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ 

  จากการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 

 ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

 มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.๒๕๖๑ ไปแล้ว และสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา ได้มีมติก าหนดแปรญัตติ 

 คือ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 เวลา ๑๖.๓๐ น. บัดนี้  ได้ครบก าหนดแปรญัตติแล้ว คณะกรรมการแปรญัตติ

 ร่างเทศบัญญัติได้รายงานให้ ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทราบ

 แล้ว จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้เสนอรายงาน

 ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนาต่อไป 

           / ขอเรียน... 



-๓- 

 

    ขอเรียนเชิญ นายบุญเลิศ จันทอน  ในนามประธานกรรมการแปรญัตติ         

  ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายบุญเลิศ จันทอน  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกน 

สมาชิกสภาเทศบาล พัฒนา กระผม นายบุญเลิศ จันทอน  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา       

 ขอรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาเทศบาลเมืองเมืองแกน

 พัฒ นาได้ ต รวจพิ จ ารณ าร่ าง เทศบัญ ญั ติ งบ ป ระมาณ รายจ่ ายป ระจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.          

 ถึงวันที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา 

  เริ่มประชุมเวลา ๐๘.3๐ น. 

  คณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้มา 

 ประชุมในวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายบุญเลิศ  จันทอน  เป็นประธานกรรมการ 

 ๒.  นายอิ่นค า  ฟองสมุทร์ เป็นกรรมการ 

 ๓.  นายทองอนิทร์  กันธะ  เป็นเลขานุการ  

  ในฐานะประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขอแถลงต่อสภาแห่งนี้ว่า จากการประชุมสภาเทศบาลเมือง

 เมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ 

 สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมแห่งนี้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไปแล้ว และสภาเทศบาลฯ ได้มีมติก าหนด

 แปรญัตติ  คือ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๘ สิงหาคม   

 ๒๕๖๐  เวลา ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการแปรญัตต ิ ร่างเทศบัญญัติฯ ได้มีการประชุม คือ

 วันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า  ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง    

 เมืองแกนพัฒนา มายื่นขอแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างใด ซึ่งกระผมได้น าเรื่องเรียนประธานสภาเทศบาล

 เมืองเมืองแกนพัฒนาตามเอกสารที่ ได้ส่ งไปให้แล้ว  และขอสรุปมติที่ ประชุม                

 มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ข้อ ๑ บันทึกหลักการและเหตุผล ไม่มีผู้ใดแปรญัตติ ใหค้งไว้ตามร่างเดิม 

  ข้อ ๒ ชื่อเทศบัญญัติ นี้เรียกว่า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

 งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ไม่มกีารแก้ไข ให้คงตามรา่งเดิม 

  ข้อ ๓ เทศบัญญัติข้อ ๒, ๓, ๔, ๕ และข้อ ๖ ไม่มีผู้ใดแปรญัตติ ใหค้งไว้ตามร่างเดิม 

 

           / คณะกรรมการ... 



 

-๔- 
 

  คณะกรรมการแปรญัตติประจ าสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา            

 จึงเห็นสมควรเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ           

 พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ ได้พิ จารณาแล้วเสนอต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา     

 เพื่อพิจารณาต่อไป 

  ปิดประชุมในวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๔๕ น. 

                 (ลงช่ือ)   นายบุญเลิศ จันทอน   ประธานกรรมการฯ 

          นายอิ่นค า  ฟองสมุทร์    กรรมการฯ 

          นายทองอินทร์  กันธะ    เลขานุการฯ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ต่อไป ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบฯ และขั้นตอน 

ประธานสภาเทศบาล 

นายชาตร ี กันทวี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืง       

เลขานุการสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนาทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

 สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ข้อ ๕๑ ญัตติร่าง 

 เทศบัญญัติที่สภาเทศบาลลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ แล้ว ในการพิจารณา

 วาระที่ ๒ จะพิจารณาเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแก้ไข

 ข้อเท็จจริง ปรากฏว่าไม่มีการแปรญัตติและคณะกรรมการก็ไม่มีการแก้ไข ถือว่า

 สภาได้มกีารพิจารณาในวาระที่ ๒ แล้ว  

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ เมื่อปรากฏว่า ในระหว่างก าหนดเวลาแปรญัตติไม่มีคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือ       

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ท่านใดเสนอค าแปรญัตติ คณะกรรมการฯ 

 ก็ไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   

 พ.ศ.๒๕๖๑ แต่อย่างใด จึงถือว่าสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้พิจารณาใน 

 วาระที่ ๒ แล้ว ต่อไปจะเป็นการขอรับความเห็นชอบในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวาระที่ ๓  

  ท่านผูใ้ดเห็นสมควรใหค้วามเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โปรดยกมอืขึน้     

  มีผู้ยกมือ  ให้ความเห็นชอบ ๑๔ ท่าน,   ไม่เห็นชอบ  –  ท่าน 

        งดออกเสียง 1 ท่าน (ประธานสภาฯ)   

        ลากิจ  ๒ ท่าน (นายชูชาติ ค าฟู, นางพยอม มณีรักษ์)   

    ไม่อยู่หอ้งประชุม ๑ ท่าน (นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจรญิ ) 

 

          / มติที่ประชุม... 

 



-๕- 
 

  มติที่ประชุม  สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีมติเห็นชอบให้ตรา    

 ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเทศบัญญัติ  

 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วยความเห็นชอบ 

 ๑๔ เสียง , ไม่เห็นชอบ  – เสียง , งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) , ลากิจ ๒ 

 เสียง , ไม่อยู่หอ้งประชุม ๑ เสียง 

 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ระเบียบวำระที่ ๓  เรื่อง อื่น ๆ  

ประธานสภาเทศบาล   ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องเสนอแนะหรือไม่ เชญิ 

   เชญิ นายวิรัตน์ ผัดเจรญิ  สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายวิรัตน์ ผัดเจรญิ   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืง 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนา กระผม นายวิรัตน์ ผัดเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เนื่องจากวันนี้

สมาชิกสภาเทศบาลอีกท่านหนึ่งก าลังจะมาถึงเนื่องจากรถเสียกลางทาง ขออนุญาต

ให้ท่านประธานสภาเทศบาลได้รับทราบ ซึ่งถือว่าไม่ได้ขาด ขอเรียนท่านประธานสภา

เทศบาลถึงการบริหารงบประมาณผ่านไปถึงคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ผู้รักษาการ

นายกเทศมนตรี ยังมีงบประมาณ ของปี พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณเดือน

เศษ จะหมดปีงบประมาณ ผมคิดว่าคงจะบริหารงบประมาณทัน หากไม่ทันเราก็มี

ขั้นตอนการด าเนินการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ   หรือกันเงินก็แล้วแต่ ถูกต้อง

หรือไม่ท่านเลขานุการสภาเทศบาล สมมติว่าไม่มีโครงการรองรับหรือบริหาร

งบประมาณไม่ทันก็จะตกเป็นเงินสะสมไป ผมคาใจนิดหนึ่งแต่ก็พอรู้บ้าง ชาวบ้านถาม

ว่า งบประมาณที่ข้ามปีงบประมาณและข้าม พ.ศ. ขออนุญาตท่านประธานสภา

เทศบาลและผู้ที่เข้าร่วมประชุมด้วย ผมจะอ้างชาวบ้าน เพราะพวกผมเป็นสมาชิกสภา

เทศบาลอยู่กับชาวบ้าน โดยเหตุการณ์สังคมบังคับ เขาไม่เข้าใจว่าปีงบประมาณเริ่ม

เมื่อใด ตั้งแต่เดือนตุลาคม ต้องช้ีแจงให้เขาได้รับทราบ เช่น งบประมาณงานหนาวนี้ที่

เมืองแกน เราต้องใช้งบประมาณปี ๒๕๖๑ ถูกต้องไหมครับ ความต้องการโครงสร้าง

พื้นฐาน ซึ่งวันนี้สามวาระก็ผ่านมาหมดแล้ว ขอย้ าถ้าเผื่อมีงบประมาณพิเศษอุดหนุน

มาจากหน่วยงานใดก็ตาม ขอให้ฝ่ายผู้บริหาร ข้าราชการประจ า ได้พิจารณาดูเรื่อง

การดูแลโครงสรา้งพื้นฐานตามที่ได้เรียนไปแล้ว วันนีก้็เดือดร้อนกันอยู่ ถนนลงสูทุ่่งนา

ซึ่งเป็นฤดูฝน ถ้าเป็นไปได้ในช่วงนี้ บางอย่างขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ผ่านไปถึง

ฝ่ายช่าง ขอให้ท่านได้โปรดส่งช่างลงไปส ารวจถนนไปสู่ทุ่งนาทุกสาย ไม่จ าเป็นต้อง   

เรียบ อาจจะมีหลุมมีบ่อบ้าง แต่ขณะเดียวกันก็มีการขนสินค้าทางการเกษตร ผมเห็น

ว่าที่ในเขตพื้นที่บ้านท่าต้นปุย ติดริมฝั่งน้ าปิง ที่ดินอยู่นอกโฉนดที่ดินของนิติบุคคลก็

เป็นที่สาธารณะเขากันไว้หกถึงเจ็ดเมตร ซึ่งมีความสูง ผ่านไปมาก็คงเห็น ถ้าหากว่า

จะกรุณาใช้รถของเราขุด และไปช่วยแบ่งเบา ถนนบางเส้นที่ไปมาล าบากมากๆ พอให้

รถวิ่งได้ เช่น หัวดง วังแดง ม่วงค า หนองบัว ขอฝากไว้ด้วย แล้วแต่จะหางบส่วนไหน 

          / เพราะเรา... 



      -๖- 

 
 เพราะเรามีช่าง มีรถขุด หรืออาจจะจ้างดรัมก็ได้ ลองแก้ปัญหาตรงนี้ก่อน ถ้าเราตั้ง

งบไว้ก็ไปดูอีกที แต่ค าที่เราจะไปพูดกับชาวบ้านว่า “ไม่มีงบ”  ขออนุญาตท่าน

ประธานสภาฯ และทุกท่าน ขอโปรดอย่าได้ใช้ค านีก้ับชาวบ้าน ขอให้ชี้แจงไปว่า ที่ไม่มี

งบเนื่องจากไม่ได้รับการอุดหนุนมา ขอให้พูดตามความจริง ขอบคุณครับ    

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  เชญิ นายชาตร ีกันทวี  เลขานุการสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล    

นายชาตร ีกันทวี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืง 

เลขานุการสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนา กระผมนายชาตรี กันทวี เลขานุการสภาเทศบาล ขอน าเรียนว่า      

ในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ สภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ก าหนดเปิดสมัย

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ไว้ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กันยายนนี้ หากมี

โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการทัน ให้ด าเนินการในช่วงนี ้

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายอานนท์ พงษ์เจรญิลาภ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมือง 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนา กระผมนายอานนท์ พงษ์เจริญลาภ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมจะ

 ไม่พู ดถึ งเรื่องงบประมาณ  กระผมมี เรื่องติดใจสงสัยฝ่ายสภา ขอท้วงติ ง            

 ท่านประธานสภาเทศบาลเวลามีการประชุม สมาชิกสภาของเรามี ๑๘ ท่าน แต่

 ท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมวันนี้สังเกตว่า ๓ ท่าน ท่านไม่ได้ให้ข้อมูล ฝ่ายสภาต้องทราบ

 ข้อมูลที่ขาดหายไป ๓ ท่านไปไหน ๒ ท่านอาจจะลา ลาด้วยสาเหตุใด ต้องบอกว่า 

 ลากิจ ๒ ท่าน อีกท่านหนึ่งยังเดินทางมาไม่ถึง  ไม่สามารถลงมติได้ เราพิจารณาใน

 แง่นี้ จะให้สิทธิเขาหรอืไม่ เหตุการณ์นี้ยังไม่เคยเกิดขึ้น เมื่อเดินทางมาไม่ถึง ซึ่งเป็น

 มติให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่เมื่อสมาชิก

 สภาเทศบาลท่านหนึ่งติดธุระสาเหตุใดก็ตาม เราถือว่าเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่ 

 ปกติผมว่าตามระเบียบไม่ได้ ต้องยกมือผ่านสภา ผมสอบถามเลขานุการสภาฯ และ

 ผู้ร่วมประชุมที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ ท่านบอกว่ามาประชุม ๑๕ ท่าน อีก ๓ ท่าน   

 ไปไหน เดินทางมาไม่ถึงไม่เป็นไร อีกสองท่านท่านควรจะชี้แจงว่าไปไหน เช่น 

 สท.ชูชาติ ค าฟู ลากิจ และ สท.พยอม มณีรักษ์ ลากิจส่วนตัวหรือลาป่วย อันนี้เป็น 

 ข้อคิดที่ผมฝากไว้ ขอให้ฝ่ายสภาเทศบาล โดยเฉพาะท่านเลขานุ การสภาฯ         

 ได้พิจารณาในครั้งต่อไปด้วย เพราะเราจะได้ทราบว่าสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมด

 หายไปไหน อย่างท่าน สท.ชูชาติ ค าฟู ผมได้สอบถามท่านอิ่นค า ฟองสมุทร์ ว่าท่าน

 ไปศาลไปประกันตัวใหญ้าติของท่าน อันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะชีแ้จงเพื่อนสมาชิกไป

 อยู่ตรงไหน ถ้าผมลาป่วย ก็บอกว่าผมลาป่วย ผมลากิจ ก็บอกว่าลากิจ ผมขอฝาก

 ไว้ดว้ย ขอบคุณครับ 

                 / นายสิงหแ์ก้ว... 



-๗- 
 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 

นายอิ่นค า ฟองสมุทร์  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืง 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนา กระผมนายอิ่นค า ฟองสมุทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผมมีเรื่อง 

 อยากจะแจ้งให้คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาล สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๓ 

 สิงหาคมที่ผา่นมา เวลา ๑๓.๐๐ น. ผมได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการลุ่มน้ าปิง

 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีเรื่องของกรมเจ้าท่าซึ่งเขาฝากมา หากหน่วยงาน

 ของเทศบาลเรา หรือเอกชน หรือพี่น้องชาวบ้านก็ดี ถ้าไปก่อสร้างรุกล้ าเข้าในเขต

 น้ า ไม่ว่าล าน้ างัด ล าน้ าปิง ขอให้แจ้งด่วน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ซึ่งประเด็นนี้

 วันนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก และทางกรมเจ้าท่าแจ้งว่าได้ส่งหนังสือให้ท้องถิ่น

 ทราบแล้ว วันนั้นได้คุยถึงเรื่องการดูดทรายตามมาตรา ๙ บางหน่วยงานของทาง

 ราชการ เช่น กรมโยธาธิการบอกว่าตอนนี้ผมยังมีโครงการที่ยังไม่ได้ขออีก ท่านก็

 แนะน าว่าขอให้แจ้งภายในวันที่  ๓๑ สิงหาคมนี้ก่อนถ้าไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ 

 หลังจากแจ้งแล้วเขาจะมาตรวจ จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไร ถือว่าแจ้งไว้

 ก่อนอยู่ในขั้นตอนการรับเรื่อง จงึขอฝากเรื่องนี้ไว้กับคณะผูบ้ริหาร ท่านสมาชิกสภา

 เทศบาล ได้รับทราบไว้ก่อน เผื่อมีโครงการอะไรของเทศบาลที่จะก่อสร้างติดล าน้ า

 ต่างๆ ให้แจ้งเขาไปก่อนว่าเราจะก่อสร้าง เพื่อที่เขาจะได้มาตรวจ   

  อีกเรื่องหนึ่งเป็นโครงการ “สร้างสุข แสวงบุญ เสริมบารมี ฟังเทศก์ ปฎิบัติ

 ธรรมน าความสุข” ซึ่งเป็นโครงการของเทศบาล จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  ๖ 

 กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดสันป่าสักศรีภูมินทร์  ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิก

 สภาเทศบาล เข้าร่วมด้วย เพราะว่าที่ผ่านมา บางท่านติดภารกิจ วันที่ ๖ กันยายนนี้

 จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว ขอบคุณครับ 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะหรอืไม่ เชิญ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

นายสงวน แก้วตาติ๊บ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืง 

รองนายกเทศมนตรี เมืองแกนพัฒนา กระผม นายสงวน แก้วตาติ๊บ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการ 

 แทนนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ขอชี้แจงผ่านท่านประธานสภาเทศบาล  

 ที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เรียนถามเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 จะก่อสร้างถนน จ านวน ๑ สาย ของหมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองออน  และหมู่ที่ ๕ บ้านท่าต้นปุย   

 จ านวน ๑ สาย และช่อแล จ านวน ๑ สาย ผู้ที่ประมูลงานได้มาท าสัญญา

 เรียบร้อยแล้ว ถือว่าในเดือนกันยายนจะเริ่มท างาน และถ้ายั งไม่ เสร็จใน

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี ้งานพัสดุ กองคลัง ก็จะได้ท าหนังสือเพื่อก่อหนี้ผูกพันต่อไป 

  ในส่วนของที่ดินที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้แจ้งให้เทศบาลไปขุดดินเพื่อน าไปถมถนน 

 ขอน าเรียนว่าที่ดนิตรงนั้นเป็นของกรมเจ้าท่า เราคงจะเข้าไปท าอะไรไม่ได้ ขอบคุณครับ 

                   / นายสิงห์

แก้ว... 

 



    -๘- 
 

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจริญ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะอีกหรอืไม่ เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมอืงแกนพัฒนา 

นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจริญ  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืง 

สมาชิกสภาเทศบาล เมืองแกนพัฒนา กระผม นายเกียรติศักดิ์ ช่อเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่กระผม

 ได้น าเอาซองผ้าป่าสามัคคีของโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ซึ่งได้จัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อ

 เป็นทุนการศึกษาของนักเรียน ผ้าป่าได้จัดถวายไปเรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนแม่หอพระ

 วิทยาคม โดยท่านไพโรจน์ ศิริ ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ได้ท าหนังสือ

 ขอบคุณมายังเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยได้ฝากกระผมมา เพื่อยื่นให้ส านัก

 ปลัดเทศบาลได้ลงเลขรับต่อไป ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่

 เทศบาลทุกท่านที่ได้ร่วมมือในการทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ 

 สิงหาคม ขอบคุณครับ  

นายสิงห์แก้ว นาธรรมเจรญิ ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นที่จะเสนอแนะอีกหรอืไม่ เชญิ 

ประธานสภาเทศบาล   เชิญ นายชาตรี กันทวี เลขานุการสภาเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา  

นายชาตร ีกันทวี   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลเมอืง   

เลขานุการสภาเทศบาล เมืองเมืองแกนพัฒนา ขอขอบคุณท่าน สท.เกียรติศักดิ์  ช่อเจริญ ที่ได้ประสานงาน 

 กับท่ านปรี ชา วรกุ ล  นายก เทศมนตรีต าบลฟ้ าฮ่ าม  ขออนุ เค ราะห์ ท่ อ 

 เส้นผา่ศูนย์กลาง ๑ เมตร ผมได้ประสานกับท่านรองสงวน แก้วตาติ๊บ ท าหนังสือไป

 ยังเทศบาลต าบลฟ้าฮ่ามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนีท้่านได้อนุมัติให้เรา ๓๐ ท่อน ก็ขอ

 มอบให้กองช่างได้ด าเนินการขนย้ายท่อซีเมนต์จากฟ้าฮ่าม จึงขอขอบคุณและชี้แจงให้

 ท่านทราบ ขอบคุณครับ 

นายสิงหแ์ก้ว นาธรรมเจริญ  ท่านผู้ใดมีเรื่องอื่นจะเสนอแนะอีกหรอืไม่   

ประธานสภาเทศบาล  ถ้าไม่มี ท้ายนี้ขอขอบคุณท่านวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์ ปลัดอาวุโสอ าเภอแม่แตง 

 ที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์ประชุมสภาในครั้งนี้  และผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา

 เทศบาลทุกท่าน พร้อมคณะผูบ้ริหาร ตลอดจนผูร้่วมสังเกตการณ์ทุกท่าน 

 ขอปิดการประชุม 

  ปิดประชุมเวลา   ๑๐.๕๐ น. 
 

  (ลงช่ือ)  ดารณี  พุทธวงศ์  ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

       (นางดารณี  พุทธวงศ)์ 

            นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 
 

 (ลงช่ือ)    ชาตร ี กันทวี  เลขานุการสภาเทศบาล/ตรวจรายงานฯ  

                                                  (นายชาตร ี กันทวี)  

         รองปลัดเทศบาล  

 


