
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
วันพฤหัสบดี  ที่  20  เดือน กุมภาพันธ์  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 
นายวาโย          ด่านไทยวัฒนา 
นายชรินทร์       ซาวค าเขต 
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 
วาโย          ด่านไทยวัฒนา 
ชรินทร์      ซาวค าเขต 
เจริญ         ทนัญชะนะ 
สุมะณา      ปินตา 
ประเสริฐ     รีอินทร์ 
ทองเย็น       กุยเขียว 
ประสาน     ชาวค าเขต 
ศรีวงค์        ใจปินตา 
ชัยชาญ       รัตนพนาวงษ์ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 2 คน 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
2 

นายศรี             ศรีละ 
น.ส.ทองเลี้ยม     ค าเวียงสา  

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ลา 
ลา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  12  คน 

ล าดับที ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

 

นายสุเวช           ภูมิรัตน์ 
นายถนอม          นาใจ 
นายอนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
นายพงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
นายมนตรี         ยานะนวล 
นางชุตินันต์        ค าสมุทร 
น.ส.เนตรดาว     ใจปินตา 
น.ส.พัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 
นายสมชาติ       วิสาปา 
นายบุญตัน        หลวงแก้ว 
นายสมพร         ปุกแก้ว 
นายสมหมาย     จันตาค า 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 
คณะกรรมการประปา 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 

ประธานประชาคม หมู่ที่ 12 

สุเวช           ภูมิรัตน์ 
ถนอม          นาใจ 
อนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
พงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
มนตรี          ยานะนวล 
ชุตินันต์        ค าสมุทร 
เนตรดาว      ใจปินตา 
พัชราภรณ์    ไมตรีจิตร 
สมชาติ       วิสาปา 
บุญตัน        หลวงแก้ว 
สมพร         ปุคแก้ว 
สมหมาย     จันตาค า 
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เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  1 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  10 มกราคม  2563 
-ให้สมาชิก ฯ เปิดอ่านดูรายละเอียดทีละหน้าตั้งแต่หน้าที่ 1 – 6  มีสมาชิก ฯ ท่านใด 
ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อความหรือไม่ กรุณายกมือ ขอเชิญท่าน ส.ท.วาโย 
ด่านไทยวัฒนา 
 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอขยายความ หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 24 นายสุเวช  
ภูมิรัตน์ นายกเทศมนตรีพูด เรื่องวาตภัย คืนวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ได้ออกไป
ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางทั้งคืน เจ้าหน้าที่ป้องกัน มี 2 คน ท างานตลอดเวลา คาดว่าจะใช้
งบประมาณสามแสนห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท อยากให้ปรับปรุงข้อความถ้าคนทั่วไปที่ไม่ได้
เข้าร่วมประชุม ก็จะเข้าใจว่า เจ้าหน้าที่ป้องกัน 2 คน ใช้งบประมาณสามแสนห้าหมื่นบาท
ถึงสี่แสนบาท ซึ่งขัดกับหลักความเป็นจริง 
  

-ขอเชิญ นายกเทศมนตรีชี้แจง 
 
 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ นายสุเวช  ภูมิรัตน์ นายกเทศมนตรีพูด เรื่องวาตภัย         
คืนวันที่ 28 ธันวาคม 2562 เจ้าหน้าที่ได้ออกไปตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางทั้งคืน เจ้าหน้าที่
ป้องกัน มี 2 คน ท างานตลอดเวลา คาดว่าจะใช้งบประมาณสามแสนห้าหมื่นบาทถึงสี่แสน
บาท อยากให้เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกรายงานฯ เอาเทปมาฟังอีกที อยากจะให้แก้ไขทั้งหมด หรือ
อย่างไร ขออนุญาตท่านประธานฯ ให้เลขานุการชี้แจง 
  

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีพูดจะแก้ไขก็สามารถท าได้
เพราะนายกเทศมนตรีเป็นคนพูด ประเด็นเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากท่านสท.ทองเย็น  กุยเขียว 
กับท่าน สท.สุมะณา ปินตา สอบถามท่านนายกเทศมนตรี  วิธีการตอบของท่าน
นายกเทศมนตรีก็คือตอบรวมกัน จากเหตุการณ์วาตภัยถึงวันที่ประชุมสภาฯ คือวันที่ 10  
มกราคม 2563 ผ่านมาหลายวัน พอจะรู้ตัวเลขคร่าวๆ ว่ามีความเสียหายเท่าไหร่ ไม่ใช่ว่า 
มีพนักงาน 2 คน ใช้งบประมาณสองสามแสนบาท ที่ท่านนายกเทศมนตรีพูดมาเป็นภาษา
เหนือ ไม่ได้พูดภาษากลาง ต้องเอามาแปลอีกครั้ง สามารถแก้ไขได้โดยการเขียนให้            
กระชับขึ้น 
 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอแก้ไขจาก คาดว่าจะใช้งบประมาณสามแสนห้า
หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท เป็น คาดว่าจะใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุ
วาตภัย ประมาณสามแสนห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

 
 

มติที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

-ขอมติที่ประชุมรับรองการแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ                    
สมัยท ี1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 10  มกราคม  2563 
-ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ หน้าที่ 4 บรรทัดที่ 25  
 ข้อความเดิม คาดว่าจะใช้งบประมาณสามแสนห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท 
 แก้ไขเป็น  คาดว่าจะใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุวาตภัยประมาณ
สามแสนห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ 
ท่านใดจะสอบถาม ขอมติที่ประชุมฯ รับรอง 
 

-มติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขตามท่ีเสนอ (10  เสียง) 
 

มีสมาชิก ฯ ท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ 
ท่านใดเปลี่ยนแปลงก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  ขอมติที่ประชุมฯ รับรอง 
 

-มติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ  (10  เสียง) 
 

กระทู้ถาม 
- ไม่มี 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 
 

เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระยะเวลาและ 
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 ของแต่ละสมัย 
ในวันนี้จึงขอหารือกับที่ประชุมสภา ฯ ในการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563              
ของแต่ละสมัย มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอ ขอเชิญท่านสท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอเหมือนปี พ.ศ. ๒๕๖2 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลา 

30 วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลา 
30 วัน 
- สมัยสามัญ สมัยที่ 4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลา 
30 วัน  
 

- ขอสมาชิกฯ รับรอง 2 ท่าน 
 
 

- นายศรีวงค์  ใจปินตา และนายชรินทร์  ซาวค าเขต รับรอง 
 

- สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบ 
การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระยะเวลาและเริ่มต้นประชุม 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 2563 ของแต่ละสมัย ตามท่ี สท.วาโย ฯ เสนอ 
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ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

- เห็นชอบการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ระยะเวลาและ 
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 256๒ ของแต่ละสมัย ตามที่เสนอ 
จ านวน  10  เสียง ดังนี้ 
  - สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด
ระยะเวลา 30 วัน 
 - สมัยสามัญ สมัยท่ี 3  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด 
ระยะเวลา  30 วัน 
 - สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป มีก าหนด 
ระยะเวลา 30 วัน 
 

2. การก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม 
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอบ้าง ขอเชิญท่าน สท.วาโย  
ด่านไทยวัฒนา 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีของปี 
ถัดไป และสมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 
มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน เหมือนปี 2563  
 

- ขอสมาชิกฯ รับรอง 2 ท่าน 
 
 
 

นางสุมะณา  ปินตา  และ นายทองเย็น  กุยเขียว  รับรอง 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอความเห็นชอบ 
การก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม 
สามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ตามท่ี ส.ท.วาโย ฯ เสนอกรุณายกมือขึ้น 
 

- เห็นชอบการก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย 
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปตามท่ีเสนอ จ านวน 10 เสียง ดังนี้ 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2564  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2564 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลา 30 วัน  
 

เรื่องอ่ืนๆ 
- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานฯ  กระผมขอพูดเก่ียวกับน้ าประปาของ หมู่ที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2547 เทศบาลต าบลแม่ค าได้ท าเรื่องขอประปาหมู่บ้าน ต้องได้เดินทางไปขอประปาจาก
จังหวัดล าปาง ผ่านมาประมาณ 10 กว่าปี ตอนนี้มีปัญหา ปั๊มสูบน้ าเสื่อมสภาพตามอายุการ
ใช้งาน เวลาดูดน้ าขึ้นแท็งก์น้ าช้า ท าให้เปลืองค่าไฟและปริมาณน้ าก็ไหลช้า งบประมาณใน
การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่มีไม่เพียงพอ เลยอยากจะน าเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุมว่าจะแก้ไข
ปัญหานี้ได้อย่างไร 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสมพร  ปุคแก้ว 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชรินทร์  ซาวค าเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.ชัยวัน  ค าเงิน  

 
- ขอบคุณท่านประธานฯ กระผมขอเพ่ิมเติมเรื่องประปาจากท่าน สท.วาโย ปั๊มน้ าของ
ประปา หมู่ที่ 1 มีความเก่าแก่ ใบพัดเครื่องสูบน้ าไม่แรงอยากจะขอความอนุเคราะห์ทาง
เทศบาลอุดหนุนงบประมาณในการจัดซื้อปั๊ม เพราะน้ าเป็นหัวใจของประชาชน ขอให้ฝ่าย
บริหารพิจารณาเรื่องนี้ 
-อีกเรื่องหนึ่ง บริเวณถนน ซอย 9 ผู้รับเหมาใส่หินคลุกน้อย รถสัญจรไปมาทุกวัน อยากจะ
ขอหินคลุกเพ่ิมเพ่ือปรับพ้ืนที่ถนน 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ เรื่องถนนปลอดโปร่งโล่งไร้ขยะ อยากจะให้หมู่ที่ 2 ท าเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบ ขยายไหล่ทางถนนให้โล่ง จะได้ดูสวยงาม 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุม มีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญนายสมพร  
ปุคแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ ในวันประชุมประจ าหมู่บ้าน ชาวบ้านมีความต้องการอยากให้ท า
ป้ายซอย  ป้ายบ้านเลขที่ และเรื่องประปา จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร เนื่องจากท่ออุดตัน                    
มีตะกอนตกลงในน้ าท าให้น้ าขุ่น 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ กระผมอยากถามฝ่ายบริหาร ว่างบประมาณการจ่ายขาดเงินสะสม 
ขณะนี้ด าเนินการถึงข้ันตอนไหน จ่ายไปหมดหรือยัง และจะเริ่มท าโครงการโครงสร้าง
พ้ืนฐานได้เมื่อไหร่ ตอนนี้มีงบประมาณเข้ามาเท่าไหร่  
-เรื่องปัญหาหมอกควัน เทศบาลได้ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน เพราะในโทรทัศน์ได้ประกาศ
ห้ามเผาแล้วแต่ยังไม่ได้ยินเทศบาลประชาสัมพันธ์หรือด าเนินการอย่างไร 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.ชรินทร์  ซาวค าเขต 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ ขณะนี้เป็นฤดูแล้ง ฝุ่นเยอะ มีรถบรรทุกดินสัญจรไปมา ท าให้เกิด
ฝุ่นละออง  เราสามารถตั้งกฎหมายชุมชนขึ้นมาได้หรือไม่ 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.ศรีวงค์  ใจปินตา 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ เรื่องประปาจากท่ีเคยมีประสบการณ์มา ก่อนจะแก้ไขเครื่องสูบน้ า
บางทีใบพัดโดนทรายท าให้สึกกร่อนการสูบช้าและมีน้ าน้อย อีกอย่างคือน้ าเป็นสนิมเหล็ก
หรือตะกอนติดในท่อจากท่อขนาดหนึ่งนิ้วครึ่ง ก็จะเหลือความกว้างแค่นิ้วเดียว อยากให้ลอง
ตัดท่อแล้วเอาตะกอนข้างในออกก่อนเพราะท่ออุดตันท าให้น้ าไหลได้น้อยและเปลืองไฟ 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสุมะณา  ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.สุมะณา  ปินตา 
 

 
- ขอบคุณท่านประธานฯ ดิฉันได้รับแจ้งจากชาวบ้านให้มาถามว่า ที่จะท าคันพนังแม่น้ าค า   
มีเจ้าหน้าที่เอาเอกสารมาให้เซ็น บางคนได้เซ็นบางคนไม่ได้เซ็น สรุปแล้วต้องเซ็นทุกคน
หรือไม่ 
 

-กระผมขอถามนายกเทศมนตรี 2 เรื่องให้พิจารณา 
-เรื่องท่ีหนึ่งตามที่ทางโรงเรียนแม่ค า ฝากงบประมาณไว้ หนึ่งแสนบาท ไว้ส าหรับการวางท่อ
แต่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น ซึ่งเทศบาลได้ไปขุดซากให้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยากจะถม
ดินประมาณเพ่ือท าสวนเกษตร  
-เรื่องท่ีสอง ถนนหมู่ที่ 10 ซอย 10 ทางไปประปา ที่ท าใหม่ 60 เมตร เหลือช่วงกลาง 
บางส่วนสามารถท าได้บางส่วนท าไม่ได้ ที่สามารถท าได้เหลืออีกประมาณ 30 เมตร               
อยากให้นายกเทศมนตรีไปพิจารณาใช้งบมาสร้างเพ่ือชาวบ้านจะได้ใช้สัญจร 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบค าถาม 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ  
-การใช้น้ าประปาของหมู่ที่ 1 ปั๊มน้ าหรืออุปกรณ์ต่างๆ ตั้งงบประมาณไว้จ านวน สามหมื่น
บาท ให้หมู่บ้านที่เดือดร้อน ประชุมประจ าเดือนว่ามีปัญหาอะไรบ้าง ให้คณะกรรมการ
ประปาประชุมโดยอ้างเหตุผลจากปัญหาของชาวบ้านมาประชุมเพ่ือหาทางแก้ไขเสร็จให้สรุป 
แล้วท าเรื่องมาขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล ขออนุญาตประธานฯ อยากจะสอบถามท่าน
เลขานุการสภาว่า ถ้าเทศบาลจะซื้อเครื่องปั๊มน้ าบาดาลเป็นครุภัณฑ์หรืออุดหนุน 
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ เครื่องปั๊มน้ าบาดาลเป็นครุภัณฑ์ ระบบประปาหมู่บ้าน จะมี 2 
อย่าง คือ 1. ประปาที่เป็นของหมู่บ้าน กับ 2. ประปาที่เทศบาลก่อสร้างแล้วให้หมู่บ้าน
บริหาร ประปาหมู่บ้านคือของหมู่บ้านไม่ใช่ทรัพย์สินของเทศบาล  เทศบาลเอาไปให้ไม่ได้ 
ต้องตั้งงบอุดหนุนให้ แต่ถ้าเป็นประปาหมู่ที่ 14 ที่เทศบาลสร้างให้เป็นประปาของเทศบาล
แต่เทศบาลมอบอ านาจการบริหารงานให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน การบริหารงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้านก็จะมีการใช้จ่ายโดยใช้รายได้ของประปาหมู่บ้านเองหากไม่พอ และ
จ าเป็นใช้งบจ านวนมากก็ขอมาทางเทศบาล เทศบาลก็จะตั้งงบประมาณได้ 
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ ให้คณะกรรมการประปาไปประชุมมาตามล าดับขั้นตอน แล้วมา
ยื่นขอรับการสนับสนุนจากเทศบาล จะเสนอในการประชุมสภาฯ รอบถัดไป 
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีบอกจะด าเนินการ ซึ่งเป็นข่าวดีของ
ชาวบ้าน อย่างที่น าเรียนไปว่าประปา หมู่ที่ 1 มีอายุการใช้งานมาแล้ว 10 กว่าปี เคยเกิด
เหตุการณม์ีคนขับรถมาชนวาล์ว หรือบางทีผู้รับเหมามาขุดท่อ ท าท่อประปาเสียหาย ในการ
ซ่อมแซมอยากจะเสนอแนะอยากให้ทางเทศบาลท าแผนที่ประปาหมู่บ้านแล้วเอามาติด            
จะได้รู้ว่าวาล์วน้ าอยู่จุดไหน แล้วท าวาล์วน้ าบริเวณปากซอย  เวลาซ่อมแซมท่อน้ าจะได้ไม่
เกิดผลกระทบทั้งหมด 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตอบค าถาม  
 
 

-ขอบคุณท่านประธานฯ ตามที่ท่าน สท.วาโย ด่านไทยวัฒนาเสนอมา ถ้าเทศบาลจะ
ด าเนินการจะต้องจ้างเหมาบริการให้ช่างมาส ารวจ 
-ท่าน สท.ชัยวัน ค าเงิน ถามว่าผู้รับเหมาใส่หินคลุกไม่เต็ม น่าจะเป็นกรณีใส่แล้วหินคลุกมี
การทรุดตัว จะไปด าเนินการให้ 
-ถนนปลอดขยะปลอดต้นไม้ ของท่าน สท.ประเสริฐ รีอินทร์ อยากให้สมาชิกสภาฯ แนะน า
มาว่าควรจะจัดการอย่างไรดี การที่จะให้ชาวบ้านเอาต้นไม้ออก ก่อนที่จะท าต้องแจ้งให้
ชาวบ้านรับรู้ ยอมร่วมมือถึงจะด าเนินการได้ 
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ  เหตุผลที่กระผมอยากให้ หมู่ที่ 2 เป็นหมู่บ้านต้นแบบ เพราะ
ชาวบ้านมีความสนใจที่จะร่วมมือ และกระผมต้องขอขอบคุณ ท่านถนอม  นาใจ                   
รองนายกเทศมนตรี ที่อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจและสนใจที่ท าให้ถนนโล่งสะอาด มีถนน
หลายเส้นที่ดูสะอาด ถ้าทุกซอยท าไดเ้หมือนกันหมด ถนนจะดูสวยงามมาก 
  

-กระผมขอเสนอแนะ อยากให้เริ่มจากคณะกรรมการธนาคารขยะ จากกองทุนเงินล้าน              
โดยให้ผู้ใหญ่บ้านจัดประชุมขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ช่วยกันท าความสะอาด                
ต้องเริ่มต้นจากจุดนั้นมา เทศบาลถึงจะเข้าไปท าได้ โดยเริ่มจากหมู่บ้านมาก่อน  ขอเชิญ
ท่าน สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 
 

-ขอบคุณท่านประธานฯ กระผมเห็นด้วยกับท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ แต่หมู่บ้านอื่น
อาจจะไมเ่ห็นด้วยเหมือนกับ หมู่ที่ 2 เช่นในหมู่ที่ 1 บางซอยได้น าหิน น าต้นไม้มาปลูกไหล่
ทาง การจะเข้าไปจัดการกระผมมองเป็นเรื่องละเอียดอ่อน สมัยเมื่อก่อนถนนแคบมาก แล้ว
ชาวบ้านบางรายก็ได้ขยับพ้ืนที่รั้วบ้านเพื่อจะท าถนน แล้วเทศบาลจะไปจัดการเอาต้นไม้ เอา
ผักที่ชาวบ้านปลูกไว้ออกโดยทันทีทันใด เกรงว่าจะไม่ได้รับความร่วมมือ วิธีแก้ไขที่ดีที่สุด
ควรจะจัดการประชุม จะต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบ 
 

-ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานฯ ต่อไปข้อที่ 4 ท่อประปา หมู่ที่ 12 อุดตันท าอย่างไรดี เรื่องนี้จะขอ
ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพราะใช้งบประมาณจ านวนมาก ถ้าจะ
เปลี่ยนต้องเปลี่ยนทั้งระบบ 
-การเผา ทางจังหวัดเชียงรายยังไม่มีหนังสือสั่งการมา คาดว่าไม่เกินวันที่ 10 เดือนหน้า
หนังสือจะมาถึงเทศบาล เรื่องฝุ่น PM 2.5 กระผมมีความเห็นต่างจากรัฐบาลเพราะเมื่อก่อน
ก็มีการเผาเศษพืชจากการท าไร่ท าสวน แต่ไม่ได้ยกเอามาเป็นสาระส าคัญก็เลยสามารถเผา
ได้ แต่พอยกมาเป็นประเด็นห้ามเผาก็จะมีผลกระทบกับการท าเกษตร แต่ก็เป็นผลดีต่อ
สุขภาพ  
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ  เกี่ยวกับ PM 2.5 ถ้ามีในอากาศจ านวนมากจะท าให้มี
ผลกระทบต่อสุขภาพ ยิ่งคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ า สามารถท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้  ในความคิด
ของกระผมถ้าเราพอจัดการได้ ทางเทศบาลมีการรณรงค์ควบคุมการเผาก็เป็นการร่วมมือกัน 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายชรินทร์ ซาวค าเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชรินทร์  ซาวค าเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในเมื่อเทศบาลสามารถประกาศหยุดเผาได้ก็จะเป็นการช่วยลดมลพิษจากฝุ่นละอองได้ใน
ระดับหนึ่งก็จะเป็นผลดี 
 
-ขออนุญาตทา่นประธานฯ  ชาวบ้านที่ท าไร่ท าสวน มีความจ าเป็นที่จะต้องเผาซากพืชที่
หมดอายุ ไม่อยากให้ห้ามเผาทั้งหมดอยากให้ยกเว้นเป็นกรณีไป  การเผามีผลกระทบกับคน
บางส่วนเท่านั้น 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ การห้ามเผาเป็นกฎหมาย มีการเรียกปรับ ติดคุก 6  เดือนปรับ
ไม่เกิน 25,000 บาท เราสามารถประกาศขอความร่วมมือได้แต่การที่จะสั่งห้ามเผาต้องรอ
ค าสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 
-ข้อที่ 6 การลากดิน ถมดินสามารถห้ามได้หรือไม่ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีบทบัญญัติ หรือข้อก าหนดที่ใช้ในการควบคุม
มลพิษทางอากาศ ได้แก่ บทบัญญัติ ในหมวด 1 เรื่อง บททั่วไป มาตรา 6-8 หมวด 5 เรื่อง 
เหตุร าคาญ มาตรา 25-28  การลากดิน ถมดินไม่สามารถไปห้ามได้ แต่สามารถห้ามไม่ให้
เกิดเหตุร าคาญได้ ถ้ามีการลากหินแล้วไม่คลุมรถ เทศบาลสามารถสั่งให้คลุมได้ เพียงแต่การ
ขออนุญาตลากดินถมดินในเขตเทศบาลไม่ต้องมาขออนุญาตแต่ถ้าท าให้เกิดผลกระทบ
เทศบาลสามารถห้ามได้ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ สามารถตั้งเป็นข้อกฎหมาย มีกฎเกณฑ์ได้หรือไม่ สามารถเก็บค่า
บ ารุงท้องทีไ่ด้หรือไม่ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ สามารถเก็บภาษีถมดินได้หรือไม่ ขออนุญาตท่านประธานฯให้
เลขานุการสภาฯ ตอบ 
 

-ขอเชิญท่านเลขนุการสภาฯ ตอบ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ระเบียบหรือกฎหมายที่จะไปเรียกเก็บค่าขนดิน ถ้าเป็นราชการ
จะต้องมีกฎหมายให้อ านาจ ว่าให้ใครเป็นคนเรียกเก็บ แต่ถ้าไม่มีกฎหมายเราไม่สามารถไป
เรียกเก็บได้ ถึงแม้จะออกเป็นกฎของหมู่บ้านก็ไม่สามารถท าได้ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ ขอบคุณท่านเลขานุการฯส าหรับความรู้การเก็บค่าขนดิน เรา
สามารถขอความร่วมมือให้ผู้ขนดินคลุมให้มิดชิด ถ้าหากผู้ขนดินคันไหนไม่คลุมเราสามารถ
สั่งไม่ให้ลากได้เพราะท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 
-งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมด าเนินการหมดแล้ว งบประมาณเทศบัญญัตริายจ่ายประจ าปี
ก าลังจะเริ่มด าเนินการ 
-การเซ็นยินยอมให้ท าโครงการ ตามท่ีท่าน สท.สุมะณา  ปินตาถามว่าท าไมบางคนได้เซ็น
บางคนไม่ได้เซ็นขอตอบว่า ต้องเซ็นทุกคน 
-โครงการตามที่ท่านประธานสภาฯ ถามมา ถนนหมู่ที่ 10 จะไปด าเนินการให้ ส่วนโครงการ
ของโรงเรียนบ้านแม่ค า ได้แนะน าให้ทางโรงเรียนท าโครงการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือชุมชน จะเน้นผลสัมฤทธิ์งานที่เป็นเกษตรพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ขอ
อนุญาตท่านประธานสภาฯสอบถามท่านเลขานุการฯ ในเรื่องนี้ 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชรินทร์  ซาวค าเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสมพร  ปุคแก้ว  
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประสาน  ชาวค าเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

 
 
 
 
 

-ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ตอบค าถาม 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ถ้าเป็นวัตถุประสงค์ของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเป็นโครงการของ
เทศบาลแล้วเทศบาลขอใช้พื้นที่ และโรงเรียนได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่เทศบาลก็สามารถไป
ด าเนินการได้ ซึ่งที่ดนิโรงเรียนมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุต้องมีการอนุญาตเป็นเอกสาร
ก่อน 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ ฉะนั้นให้โรงเรียนบ้านแม่ค าเขียนโครงการมา เทศบาลจะเป็น
เจ้าของโครงการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของโรงเรียน เพ่ือใช้เป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การศึกษาของชุมชน 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องถนนปลอดโปร่ง อยากจะให้ทางเทศบาลท าหนังสือแจ้ง
เตือนไปยังผู้น าหมู่บ้านให้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย บางพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการปลูกก็จะได้
ป้องกันไว้ก่อน เช่นห้ามปลูกต้นไม้ ปลูกผัก ตามไหล่ทาง ผักที่ปลูกไปแล้ว ก็ไม่ควรต้องปลูก
เพ่ิม อยากให้แจ้งว่า วันข้างหน้าอาจจะมีการขยายผิวจราจรต้นไม้ยืนต้นที่อายุยืนไม่ควรจะ
ปลูกเพ่ือถนนจะได้โล่ง และเรื่องตลาดชุมชนที่เคยคุยกันไว้ อยากให้ฝ่ายบริหารชี้แจงว่ามี
ความเป็นไปได้ที่จะท าหรือไม่ 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านสท.ชรินทร์ ซาวค าเขต 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากฝากเรื่องปัญหาภัยแล้ง ตอนนี้เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก 
 

-ขอเชิญนายสมพร  ปุคแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12  
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  กระผมเห็นด้วยกับ ท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์ บริเวณถนนที่
ท าใหม่หรือที่ท าไปแล้ว มีการวางท่ออยากให้ท่านนายกเทศมนตรีออกหนังสือแจ้งตามที ่      
ท่านสท.ประเสริฐ รีอินทร์ กล่าว เวลาประชุมจะได้เอาไปแจ้งให้ชาวบ้านทราบว่าเทศบาลได้
ขอความร่วมมือ 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านสท.ประสาน  ชาวค าเขต 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอย้อนไปเรื่องประปา ตามที่ท่านสท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา
กล่าว อยากให้ท าวาล์วปิดเปิด บริเวณปากซอย ทุกซอยเวลาท่อน้ ารั่วตรงไหนจะได้ปิด
เฉพาะบริเวณนั้น เพราะทุกวันนี้ท่อน้ ารั่วต้องไปปิดวาล์วใหญ่ท าให้เกิดผลกระทบทั้งหมด     
จึงอยากให้ฝ่ายบริหารพิจารณา 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายถนอม  นาใจ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่านสท.ศรีวงค์  ใจปินตา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ อยากจะพูดเรื่องประปาครั้งตอนที่กระผมเป็นประธานประปา 
มีแผนผังการเดินท่อ ปรากฏว่าแผนผังที่มีกับท่อน้ าไม่ตรงกัน  วิธีแก้ไขคือวางท่อใหม่ทั้งหมด
จะดีท่ีสุด 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบค าถาม 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ พูดต่อเรื่องที่จะขยายถนน ถ้าชาวบ้านอนุญาตให้เทศบาลไปท า
ความสะอาดขยายผิวถนนหน้าบ้าน ถ้าหากเป็นความต้องการของชุมชนให้ประชุมตกลงกัน 
น ามาเสนอต่อเทศบาล เป็นการแก้ไขปัญหาจากความต้องการของชุมชน เทศบาลจะลงไป
ด าเนินการนอกจากมีหนังสือสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญนายถนอม  นาใจ                     
รองนายกเทศมนตรี 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากจะเล่าประสบการณ์จากท่ีได้ไปพูดคุยกับชาวบ้าน
มา ส่วนใหญ่คนที่จะปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านคือคนที่รักสวยรักงาม เป็นคนรวยและมีเวลา 
ความจริงแล้วคนเหล่านี้ เขาอยากได้บุญ ท าบุญกับถนน ท าบุญกับบ้าน ใครผ่านไปมาเห็น
บ้านสวยงาม ท าบุญโดยการปลูกผักกิน กระผมก็เลยบอกว่า วิธีท าบุญมีหลายวิธี ถ้าเรา
ท าบุญหน้าบ้านไมต่้องไปวัดในป่าที่ไกลๆ แต่บุญอยู่ใกล้ตัวเรา ความจริงถ้าเราถวายทาน
ถนน ท าให้คนเดินทางไปมาสะดวก ถนนกว้าง รถจะได้ไม่ชนกัน อุบัติเหตุก็ไม่เกิดขึ้น เวลามี
งานต่างๆก็มีที่จอดรถ  กระผมพูดลักษณะนี้ ได้ยกตัวอย่างกรณีน้องของกระผมเคยสร้าง
บ้านแล้วมีส่วนเกินไปพ้ืนที่ถนน กระผมก็ได้ไปพูดคุยน้องก็ยอมทุบออก ก็เหมือนเป็นการ
ท าบุญ อยากจะให้เริ่มจากในหมู่บ้านพูดคุยกันก่อน 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบ 
 
 

-เรื่องการขยายถนนเราต้องหาวิธีที่ดีที่สุด ถ้าอยากให้เทศบาลท าหนังสือขอความร่วมมือก็
จะต้องมีเหตุผลว่ามีสมาชิกฯ ต้องการขยายถนนให้โล่งสะอาด ต้องค่อยเป็นค่อยไปศึกษา
ผลกระทบที่จะตามมา  
-เรื่องตลาดชุมชน เป็นเรื่องของชาวบ้านถ้าอยากให้เทศบาลท า อยากให้สมาชิกสภาฯ เสนอ
มาว่าจะท าบริเวณไหน พ่อค้าแม่ค้าจากท่ีไหนจะมาขายเพราะเห็นหลายที่ ที่มีแต่ตึกไม่มี
พ่อค้าแม่ค้ามาขาย อยากให้สมาชิกแนะน า หรือจะให้เทศบาลออกแบบส ารวจก่อน ว่าจะมี
พ่อค้าแม่ค้าท่านใดจะมาขายในสถานที่เทศบาลจัดให้ อยากจะหารือสมาชิกฯ ก่อน 
-เรื่องภัยแล้ง ทางการเกษตร ใครมีวิธีแก้ไขให้เสนอมา 
-สืบชะตาแม่น้ าค า จะประชุมในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เชิญสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุม 
-กีฬา อปท. ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เลขานุการชมรม อปท. ชี้แจงเรื่องกีฬา 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายมนตรี  ยานะนวล 
รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสมพร  ปุกแก้ว 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
 

 
-ขอเชิญ นายมนตรี  ยานะนวล รองปลัดเทศบาลต าบลแม่ค า ชี้แจงเรื่องกีฬา อปท. 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ จากที่กระผมไปประชุมฯ เรื่องกีฬาอปท. ณ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลป่าตึง ได้ก าหนดจัดกีฬาเชื่อมความสัมพันธุ์ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่
ระหว่าง อปท. ในวันที่ 28 มีนาคม 2563  ณ อบต.ป่าตั้ง เริ่มเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 
มีกีฬาทั้ง หมด 3 ประเภท 1.ฟุตบอล 2. กีฬาวอลเล่ย์บอล ชาย – หญิง 3.เปตอง ชาย – 
หญิง เพื่อความสามัคคีในกลุ่ม อปท. เนื่องจากไม่ได้จัดกีฬาสานความสัมพันธ์มาห้าหกปี 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กีฬาอปท. ให้ผู้ที่ได้เชิญไปงานกีฬา สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ซึ่งจะจัดการแข่งขันกีฬาให้
แล้วเสร็จภายในวันเดียว  
-เรื่องตัดต้นไม้ ได้แจ้งก าหนดการให้แต่ละหมู่บ้านทราบแล้ว 
-โครงการร้อยใจรักษ์ ประชุมในวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ไปส ารวจแหล่งน้ า
จากห้วยฮางดี คาดว่าจะประสบความส าเร็จประมาณสี่สิบเปอร์เซ็น ต้องไปขอน้ าจาก                 
ปางสามว่าจะให้หรือไม่ ถ้าไม่ให้ทางดอยตุงสามารถช่วยได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้โครงการนี้ต้อง
ยกเลิก 
-หมู่ที่ 2 ท าเขตห้ามจับปลา ตั้งแต่บริเวณ ฝายย่าแก้ว มาถึงสะพานป่าช้าแม่เปิน 
-ไฟกิ่งเชื่อมน้ าค า หมู่ที่ 10 จะด าเนินการให้ 
 

-ขอเชิญ ท่านสท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานฯ ในช่วงฤดูแล้งจะมีกลุ่มชาวเขาหลายกลุ่มมาจับปลา อาจจะมีการใช้
สารบางอย่างที่ท าให้จับปลาได้ง่าย เกรงจะมีผลกระทบกับพันธ์ปลา ถ้ามีมาตรการท าเป็น
เขตอภัยทาน หรือถ้าแม่น้ าค าแห้งสามารถขุดเป็นท่อนได้หรือไม่ หรือท าฝายกั้นน้ าเป็น          
ท่อน ๆ และติดป้ายประกาศห้ามจับปลาช่วงเวลาเดือนไหนบ้าง ขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณา 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ เขตอนุรักษ์พันธ์ปลาทีหลายพ้ืนที่ที่ท า เช่นบ้านปางสาม                 
บ้านร่องก๊อฯลฯ ให้ขอความอนุเคราะห์เทศบาลท าเป็นเขตอภัยทาน ปักป้ายเตือน ส่วนกลุ่ม
ชนเผ่าที่ลงมาจับปลาเป็นประเพณีการหาปลาของเขา ถ้ามีเขตอภัยทานเราสามารถห้ามได้ 
แต่ถ้าเป็นแม่น้ าไม่สามารถห้ามเขาได้ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ กระผมเห็นด้วยกับท่านนายกเทศมนตรี อยากเสนอให้มีการท า
พิธีเปิดป้าย ซื้อพันธ์ปลามาปล่อย ชาวบ้านจะได้มีส่วนร่วมและช่วยกันดูแล ท าป้ายที่มีรูป
ด้วยเพราะคนหาปลาชนเผ่าอาข่าบางคนอ่านหนังสือไม่ออก 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ กระผมขอยกตัวอย่างจากชาวบ้านบ้านกล้วยทีม่ีเขตห้ามจับปลา 
บางส่วนไม่เห็นด้วยบอกว่าเมื่อก่อนสามารถจับปลาได้ แต่ตอนนี้ต้องซื้อปลากิน  






