
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
วันศุกร์  ที่  10  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา 09.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ค า 
******************************** 

ผู้มาประชุม  ๑1  คน 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
3 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

นายสุวรรณ       ภูมิรัตน์ 
นายชัยวัน         ค าเงิน 
นายชรินทร์       ซาวค าเขต 
นายศรี             ศรีละ 
นายเจริญ          ทนัญชะนะ 
นางสุมะณา        ปินตา 
นายประเสริฐ      รีอินทร์ 
นายทองเย็น       กุยเขียว 
นายประสาน      ชาวค าเขต 
นายศรีวงค์         ใจปินตา  
นายชัยชาญ        รัตนพนาวงษ์ 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

สุวรรณ      ภูมิรัตน์ 
ชัยวัน        ค าเงิน 
ชรินทร์      ซาวค าเขต 
ศรี            ศรีละ 
เจริญ         ทนัญชะนะ 
สุมะณา      ปินตา 
ประเสริฐ     รีอินทร์ 
ทองเย็น       กุยเขียว 
ประสาน     ชาวค าเขต 
ศรีวงค์        ใจปินตา 
ชัยชาญ       รัตนพนาวงษ์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  2  คน 

ล าดับที ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 

นายวาโย        ด่านไทยวัฒนา 
นางสาวทองเลี้ยม  ค าเวียงสา 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ลา 
ลา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  6  คน 

ล าดับที ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 

นายสุเวช           ภูมิรัตน์ 
นายถนอม          นาใจ 
นายอนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
นายพงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
น.ส.เนตรดาว     ใจปินตา 
น.ส.พัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

สุเวช           ภูมิรัตน์ 
ถนอม          นาใจ 
อนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
พงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
เนตรดาว      ใจปินตา 
พัชราภรณ์    ไมตรีจิตร 

  
เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์  ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า ท าหน้าที่ประธาน                         
ในที่ประชุม  และกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้  
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ระเบียบวาระท่ี  1 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

 
 
 

นายศรี  ศรีละ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  

 
ระเบียบวาระท่ี  4 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- มีสมาชิกฯ ลา จ านวน 2 ราย 1. สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา  2. สท.ทองเลี้ยม  ค าเวียงสา 
 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2562 
-ให้สมาชิก ฯ เปิดอ่านดูรายละเอียดทีละหน้าตั้งแต่หน้าที่ 1 – 12   

มีสมาชิก ฯ ท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อความหรือไม่ ขอเชิญ                       
ท่าน สท.ศรี  ศรีละ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอแก้ไข หน้าที่ 11 บรรทัดที่ 12                                 
จากศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 12 แก้ไขเป็น ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 หมวด 2 
 

-มีสมาชิก ฯ ท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ 
ท่านใดเปลี่ยนแปลงก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ขอมติที่ประชุมฯ รับรอง 
 

-มติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ  10  เสียง 
 

กระทู้ถาม 
-ไม่มี 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี 
                  

เรื่องเพื่อทราบ 
-ญัตติการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2                    
พ.ศ. 2563 ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้ง 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 

นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2563  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลแม่ค า
รับทราบ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๒4  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว  และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อ าเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิด เผยไม่น้อยกว่าสามสิบ                                                                                      
ง                   ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 2  พ.ศ. 2563  เพ่ือให้สภาเทศบาล
ต าบลแม่ค ารับทราบ 
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ที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 
นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

-รับทราบ 
 

เรื่องเพื่อพิจารณา                                                                                    
 1.ญัตติขอความเห็นชอบอุดหนุนงบประมาณโครงการศูนย์เพื่อนใจ  
To Be  Number One ระดับอ าเภอแม่จัน  ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอญัตติ 
 

-เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
 

  นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ระดับอ าเภอแม่จัน  โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 
  นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล
ต าบลแม่ค า  จ่ายเงินอุดหนุนโครงการศูนย์เพ่ือนใจ To Be Number One ระดับ
อ าเภอแม่จัน  เพ่ืออุดหนุนโรงเรียนแม่จันวิทยาคม  จ านวนเงิน  35,000 บาท 
 

เหตุผล 
   ด้วยเทศบาลต าบลแม่ค า  ได้รับหนังสือที่ว่าการอ าเภอแม่จัน              
ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.15/ ว1437  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2562  เรื่อง  ขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์เพ่ือนใจ To Be Number One  และหนังสือ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ที่ ศธ 04266.23/ว1500  ลงวันที่  18  ธันวาคม  
2562  เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  โครงการศูนย์เพ่ือนใจ To Be 
Number One ระดับอ าเภอแม่จัน  จ านวน  35,000  บาท  ซึ่งเทศบาลต าบลแม่
ค าได้ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  ตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน  
เนื่องจากเกินร้อยละ 3  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2559  ข้อ 5 (3)  และผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงรายได้อนุมัติให้เทศบาลต าบลแม่ค าตั้งเงินอุดหนุนโครงการศูนย์เพ่ือนใจ To Be 
Number One ระดับอ าเภอแม่จัน  และเทศบาลต าบลแม่ค าได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มขุมชน  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ  อุดหนุนโรงเรียนแม่จัน
วิทยาคม  โครงการศูนย์เพ่ือนใจ To Be Number One ระดับอ าเภอแม่จัน  จ านวน  
35,000  บาท  ( - สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน - )  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
ท้ายญัตตินี้ 
  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13  
พ.ศ.2552  มาตรา 67  ทวิ  การจ่ายเงินตามมาตรา 67 (8)  และการจ่ายเงินเพ่ือ
การลงทุนเทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบ
ญัตติขอความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการศูนย์เพ่ือนใจ To Be Number One 
ระดับอ าเภอแม่จัน มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือขึ้น 
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ที่ประชุม 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นายศรี  ศรีละ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายทองเย็น  กุยเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นางสุมะณา  ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชรินทร์  ชาวค าเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการศูนย์เพื่อนใจ To Be 
Number One ระดับอ าเภอแม่จัน  (จ านวน 10 เสียง) 

 

เรื่องอ่ืน ๆ 
-กระผมขอสอบถามนายกเทศมนตรี จ านวน 3 เรื่อง 
-เรื่องท่ี หนึ่ง  ภัยพิบัติ นายกเทศมนตรีด าเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว อย่างไรบ้าง                     
ใช้งบประมาณเท่าไหร่ 
-เรื่องท่ี สอง โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ค าจะด าเนินการขุดซากสิ่งก่อสร้าง พร้อมปรับพ้ืนที่
และจะซื้อดินไปถม  เพ่ือท าแปลงเกษตร อยากให้นายกเทศมนตรีพิจารณา 
-เรื่องท่ี สาม การแก้ปัญหาภัยแล้ง เตรียมการรับมืออย่างไร  
ขอเสนอแนะการท าบ่อน้ า เพราะชาวนาอยากได้บ่อเก็บกักน้ าไว้บริเวณหัวนา จะได้มีน้ าใช้
ไม่ต่ ากว่า หนึ่งพันลูกบาศก์เมตร เพ่ือช่วยเหลือชาวนา 
-มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ศรี  ศรีละ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากจะปรึกษาเรื่อง มีเด็กที่ไปเล่นฟุตบอลตอนเย็น 
เอาประทัดไปเล่นในบริเวณโรงเรียน ส่งเสียงดัง ขอฝากทางผู้บริหารดูแลด้วย 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ พายุ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา บริเวณป่าช้ายังไม่ได้ท า
ความสะอาด ในร่องน้ าเต็มไปด้วยเศษไม้ต่างๆ  ขอให้ผู้บริหารไปดู 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ เรื่องไฟกิ่ง ชาวบ้านแจ้งช ารุดหลายที่ อยากให้ไปซ่อมโดยด่วน 
ขอฝากฝ่ายบริหารท าให้เรียบร้อย 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ ประชาชนโทรหางานป้องกัน แจ้งเหตุให้ไปส่งผู้ป่วยที่
โรงพยาบาล ไม่มีคนรับสาย 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ เรื่องน้ า ในการท าไร่ท านา บริเวณแม่ค าบ้านทุ่งน้ าไม่ค่อย        
มีปัญหาเรื่องการแบ่งน้ าหรือไม่ ฝากท่านนายกเทศมนตรีดูแลเรื่องน้ า 
 

-มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบ 
 
 
 

-เรื่องวาตภัย คืนวันที่ 28 ธันวาคม 2562  เจ้าหน้าที่ได้ออกไปตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทาง     
ทั้งคืน เจ้าหน้าที่ป้องกัน มี 2 คน ท างานตลอดเวลา คาดว่าจะใช้งบประมาณสามแสน              
ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท บางรายยังอยู่ระหว่างการพิจารณาช่วยเหลือ หมู่บ้านที่ได้รับ
ผลกระทบได้แก่    หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 และหมู่ท่ี 14  
-การซ่อมไฟกิ่ง ตอนนี้เหลือ หมู่ที่ 12 ประมาณ 7 จุดจากทั้งหมดประมาณ 60 จุด ซึ่งช่าง
ไฟฟ้าได้ประสบอุบัติเหตุ  
-เรื่องโทรศัพท์ที่ติดต่อไม่ได้ เนื่องจากโดนพายุเสีย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562  
-เรื่องจุดประทัดในโรงเรียน ให้เขียนป้ายไปติด และให้ทางโรงเรียนประกาศ 
-การขุดเสาที่โรงเรียน เทศบาลจะให้ความอนุเคราะห์รถแบคโฮ ถ้าโรงเรียนขอความ
อนุเคราะห์มา 
-การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ภัยแล้งในภาคเกษตร ถ้าเทศบาลท าโครงการขุดบ่อกักเก็บน้ า     
เกษตรกรจะต้องซื้อน้ ามันเอง 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชรินทร์  ซาวค าเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

 

 

 

-งานวันเด็กให้แต่งกายชุดสีเหลือง  
-เรื่องไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ที่ผ่านมา ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ประจ า  ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจาของที่ได้รับความเสียหาย เท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 
33,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561 
-งบงานวันเด็ก ตั้งไว้ 60,000 บาท งบประมาณอ่ืน 70,000 บาท รวมประมาณ 
130,000 บาท 
 

-มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ชรินทร์  ซาวค าเขต 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ เรื่องน้ าที่ใช้ในการเกษตร บริเวณท้ายไม่พอใช้ ถ้ามีบ่อน้ าสามารถ
ใช้น้ าที่ขุดได้ อยากให้ผู้บริหารหาวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า 
 

-มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ ระหว่างขุดบ่อน้ ากับเจาะน้ าบาดาล เจาะน้ าบาดาลคงจะดีกว่า 
 
 

ถ้าเจาะน้ าบาดาลจะต้องไปขออนุญาตกรมทรัพยากรน้ าบาดาล การขุดบ่อน้ าก็จะมี
ออกซิเจน แต่ถ้าเราเจาะบาดาลน้ าจะเป็นสนิม 
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ การจะขุดน้ าใต้ดินขนาดไม่เกิน 12 เมตรต้องขออนุญาตหรือไม่ 
ขออนุญาตท่านประธานให้เลขาฯ ตอบค าถาม 
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ การขุดเจาะบาดาลก าหนดในเรื่องของขนาดปากบ่อไม่ได้
ก าหนดในเรื่องของความลึก ขนาดปากบ่อ ไม่เกินสี่นิ้วหรือหกนิ้วไม่ต้องขอนุญาตกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล แต่ถ้าขนาดเกินก าหนดต้องขออนุญาต 
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ ถ้าหากสามารถเจาะได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา เทศบาล
สามารถซื้อท่อให้ชาวนาได้หรือไม่ 
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ ประเด็นภัยแล้ง มีสองวิธี วิธีที่หนึ่งจังหวัดประกาศภัยแล้งแต่
จังหวัดไม่ช่วยเหลือ ท้องถิ่นสามารถเข้ามาด าเนินการได้  วิธีที่สองคือเกิดภัยแล้งแต่จังหวัด
ไม่ได้ประกาศภัยแล้ง ท้องถิ่นต้องวินิจฉัยว่าเป็นภัยแล้งหรือไม่ และการจะช่วยเหลือ                 
ไม่สามารถเจาะจงเป็นรายได้ ต้องเป็นภาพรวมทั้งหมด ต้องดูว่าใช้ในเรื่องน้ าอุปโภคบริโภค
หรือไม่ หรือในภาคการเกษตร ถ้าเพ่ือการเกษตรเรื่องจะต้องเข้าเกษตรอ าเภอก่อน  
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ ถ้าเทศบาลจะขุดบ่อน้ าช่วยเหลือประชาชน สมาชิกฯ             
มีความเห็นว่าอย่างไร จะมีการศึกษาระเบียบการขุดบ่อน้ า สมาชิกฯ จะสนับสนุนการขุดบ่อ
หรือไม่  
 






