
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
วันพุธ  ที่  26  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา 09.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม  ๑3  คน 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
3 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 
13 

นายสุวรรณ       ภูมิรัตน์ 
นายชัยวัน         ค าเงิน 
นายวาโย          ด่านไทยวัฒนา 
นายชรินทร์       ซาวค าเขต 
นายศรี             ศรีละ 
นายเจริญ          ทนัญชะนะ 
นางสุมะณา        ปินตา 
นายประเสริฐ      รีอินทร์ 
นายทองเย็น       กุยเขียว 
นายประสาน      ชาวค าเขต 
น.ส.ทองเลี้ยม     ค าเวียงสา  
นายศรีวงค์         ใจปินตา  
นายชัยชาญ        รัตนพนาวงษ์ 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  20  คน 

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

๑๐ 
 

๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
15 
16 
17 

นายสุเวช           ภูมิรัตน์ 
นายถนอม          นาใจ 
นายอนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
นายพงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
นายมนตรี          ยานะนวล 
นายพงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
นางวรรณศรี       ค าปา 
นางชุตินันต์        ค าสมุทร 
นางสาวหัทญา    ชัยชมภู 
นายพิทักษ์         กาบแก้ว 
 
นางศิริขวัญ        ดวงใจ 
นายพรชัย         ศิริยานนท์ 
น.ส.เนตรดาว     ใจปินตา 
น.ส.พัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 
นายสมพร         ปุกแก้ว 
นายปราณีต       ปะเมโท 
นายสุพจน์         ซาวค าเขต 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

ผอ.ร.ร.ทต.แม่ค า 
(แม่ค าสบเปินราษฎร์นุกูล) 

ครู ค.ศ.1 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 

สุเวช           ภูมิรัตน์ 
ถนอม          นาใจ 
อนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
พงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
มนตรี          ยานะนวล 
พงค์ศักดิ์      ติวงค ์
วรรณศรี       ค าปา 
ชุตินันต์        ค าสมุทร 
หัทญา         ชัยชมภู 
พิทักษ์         กาบแก้ว 
 
ศิริขวัญ        ดวงใจ 
พรชัย          ศิริยานนท์ 
เนตรดาว      ใจปินตา 
น.ส.พัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 
สมพร          ปุกแก้ว 
ปราณีต        ปะเมโท 
สุพจน์          ซาวค าเขต 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑๘ 
๑๙ 
20 

 

นายสมหมาย      จันตาค า 
นายสมพร          ซาวค าเขต 
นางดาวเรือง         คุณยศยิ่ง 

ประธานประชาคม หมู่ที่ 12 
ประธานอพปร. หมู่ที่ 1 

ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 12 

สมหมาย      จันตาค า 
สมพร         ซาวค าเขต 
ดาวเรือง         คุณยศยิ่ง 

  
เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  1 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

มติที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี 

 
 

รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  2563 
-ให้สมาชิก ฯ เปิดอ่านดูรายละเอียดทีละหน้าตั้งแต่หน้าที่ 1 - 22  มีสมาชิก ฯ ท่านใด 
ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อความหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.วาโย  ด่านไทย
วัฒนา 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอแก้ไข  
หน้าที่ 13 บรรทัดที่ 16 CENTER แก้ไขเป็น KNOWLEDGE CENTER  
หน้าที่ 14 บรรทัดที่ 8 สร้างคันพนัง  แก้ไขเป็น สร้างถนน คสล. 
             บรรทัดที่ 10 แผนงาน     แก้ไขเป็น เทศบัญญัติ 
             บรรทัดที่ 12 ก่อสร้างคันพนัง แก้ไขเป็น ก่อสร้างถนน คสล. 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใดต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อความหรือไม่ 
ถ้าไม่มีสมาชิก ฯ ท่านใดเปลี่ยนแปลง ก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ     
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2563  

 

-รับรองรายงานการประชุมฯ  11  เสียง (มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมฯ 11 คน) 
 

กระทู้ถาม 
-ไม่มี 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
ประธานคณะกรรมการฯ 
 

4.1 เรื่องญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (วาระที่ 2, 3) 
-วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติชี้แจง 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  
        สภาเทศบาลต าบลแม่ค าได้มีมติในที่ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ครั้ งที่  1 วันที่  14 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ค า เลือก
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นางสาวเนตรดาว  ใจปินตา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา                     
11.49 น. ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. รวม 28.41 น. 
  2. คณะกรรมการพิจารณาค าแปรญัตติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 
เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่ค า เป็นต้นไป 
  ข้อเท็จจริง 
  - ไม่มีนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นค าแปรญัตติฯ 
แต่อย่างใด 
  - คณะกรรมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ แล้ว ไม่มีการแก้ไข เห็นควร               
ยืนตามร่างฯ เดิมทุกประการ 
 

- รับทราบ 
 

วาระที่ 3  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564   
- สมาชิก ฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรุณายกมือขึ้น 
 

- มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน                  
จังหวัดเชียงราย (11 เสียง) มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุม 11 คน 
 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 ญัตติรายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลต าบลแม่ค า ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้ง 

 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ กระผมขอมอบให้  นางสาวเนตรดาว ใจปินตา                                           
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจง  
 

 -เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า                                                             

         นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอเสนอรายงานผลการประเมินการจัดบริการ
สาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
ต าบลแม่ค า เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลแม่ค ารับทราบ   

         ตามหนังสือส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ที่ นร 0107/ว 2846                
ลงวันที่  2  เมษายน  2563 เรื่อง  การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตาม
เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล พ.ศ. 
2563  โดยขอความร่วมมือด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง และ
ด าเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผล  จ านวน 3 แบบ  ได้แก่ แบบ
เทศบาล 1  แบบเทศบาล 2-1  ถึง  2-6  และแบบเทศบาล 3  ลงในโปรแกรม
ระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการประเมินตนเองในแต่ละด้านได้
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นางสาวเนตรดาว  ใจปินตา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

รวบรวมข้อมูลการประเมินตนเอง  และบันทึกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลที่
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอเสนอรายงานผลการ
ประเมินการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการ
สาธารณะของเทศบาลต าบลแม่ค า เ พ่ือให้สภาเทศบาลต าบลแม่ค ารับทราบ  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 

 

- ขอบคุณท่านประธานสภา ฯ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เทศบาล
ประเมินตนเองเพ่ืออะไร 

- ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เลขานุการสภาฯ ตอบ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะตาม
เกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล เป็นเรื่องของ
ส านักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกระจายอ านาจมีหน้าที่ก าหนดภารกิจของ
ท้องถิ่นที่เป็นภารกิจถ่ายโอนกับหน้าที่แบ่งเงินของรัฐบาลที่เป็นเงินอุดหนุนที่จัดสรร
ให้ท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นได้รับเงินมาด าเนินการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ 
คณะกรรมการกระจายอ านาจก็อยากรู้ว่าท้องถิ่นเอาไปท าอะไรบ้าง ก็เลยออกแบบ
การประเมินขึ้นมาให้ท้องถิ่นท าการบันทึกข้อมูลเข้าระบบอินเตอร์เน็ต โดยก าหนด    
ไว้ทั้งหมดจ านวน 8 ด้าน เริ่มตั้งแต่ 1.โครงสร้างพ้ืนฐาน 2.ด้านผังเมือง 3.ด้าน
สาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต 4.ด้านการศึกษา 5.ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย 6.ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน 7.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 8. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและ
โบราณสถาน ส่วนในเรื่องของภารกิจ มีทั้งหมด 21 ภารกิจ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานก็
จะเป็นด้านก่อสร้าง เพ่ือให้หน่วยงานท้องถิ่นประเมินตนเอง เทศบาลมีทั้งหมด 
ประมาณสองพันกว่าแห่ง อบต.มีจ านวน ห้าพันกว่าแห่งก็เลยมีการออกแบบ
โปรแกรมนี้ เพ่ือให้มีข้อมูลของหน่วยงาน ท้องถิ่นท าอะไรบ้าง ท าโครงการอะไรบ้าง 
ใช้เงินไปจ านวนเท่าไหร่ รวมทั้งเงินรายได้และภาษีจัดสรร โดยให้หน่วยงานประเมิน
ตนเองหมายความว่าให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลเอง ไม่มีหน่วยงานภายนอกมาท าการ
ตรวจสอบ ให้บันทึกตามข้อเท็จจริง ให้นายกเทศมนตรีท าญัตติเสนอต่อสภาฯ เพ่ือให้
สภาฯ ตรวจสอบและรับทราบว่าด าเนินการท าอะไรไปบ้าง เป็นประโยชน์ส าหรับ
สมาชิกได้ดูว่าเรามีข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลหลักของเทศบาลมีอะไรบ้าง ภารกิจที่ท าเอา
เงินมาท าเรื่องอะไรบ้าง จะมีการประเมินทุกปี หลังจากท าแบบประเมินเสร็จก็จะต้อง
รายงานให้สภาฯ  ในฐานะผู้พิจารณางบประมาณทราบ 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายพรชัย  ศิริยานนท์ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ หน้า 31 ภารกิจที่ 2 คลอง/ล าธาร บ่อน้ า และแหล่ง
น้ า ข้อ 2.1 จ านวนเส้นทางคลองและล าธารสาธารณะระบายน้ าในความรับผิดชอบ
ของเทศบาลที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ าสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัด จ านวน 1 เส้น 
ไม่ทราบว่าได้ข้อมูลมาจากไหน กระผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่าหนึ่งเส้น เกรงว่าข้อมูล
จะไม่ถูกต้อง 

-ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบค าถาม 

 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขออนุญาตให้หัวหน้าฝ่ายกองช่างตอบค าถามนี้ 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ในรายละเอียดภารกิจที่ 2 ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ 
สอบถาม ขอความกรุณาเปิดหน้าที่ 25 ตามหัวข้อ เป็นข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2562               
ในความรับผิดชอบของเทศบาลมีการด าเนินการหลายเส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางเล็ก ๆ  
แต่ที่ได้รับการปรับปรุงให้น้ าสามารถไหลผ่านได้ไม่ติดขัดเป็น เส้นหลักมีจ านวน                 
1 เส้น 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีจะผ่านไประเบียบวาระที่ 6      
(ท่ีประชุมรับทราบ) 
 

เรื่องอ่ืน ๆ                                                                                                       
- มีสมาชิกสภา ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ 
นายวาโย ด่านไทยวัฒนา  
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลแม่ค า เกี่ยวกับ
รายงานการประชุมเป็นเอกสารที่มีความส าคัญ อย่างเช่นเวลาของบประมาณหรือการ
ตั้งเบิกแต่ละครั้งต้องเอารายงานการประชุมแนบด้วยทุกครั้ง และเมื่อเวลาผ่านไป
รายงานการประชุมก็จะถูกสืบค้นจากเด็กรุ่นใหม่ เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ที่คน
รุ่นเก่าได้บันทึกไว้ การเพ่ิมเติมข้อมูลให้ชัดเจนหรือการตรวจสอบให้ถูกต้อง                        
จึงมีความส าคัญ กระผมเคยเห็นท้องถิ่นหลายแห่งที่มีการเผยแพร่การประชุมสภาฯ                 
ให้ชาวบ้านในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ ช่วงนี้เป็นช่วงของไอที เฟชบุ๊ก ซึ่งของเราก็มีเพจ
เทศบาล ถ้าเป็นไปได้เราสามารถถ่ายทอดทางเฟชบุ๊กได้หรือไม่ เพราะมีกลุ่มคนที่ให้
ความสนใจเกี่ยวกับการด าเนินการด้านสภา หรือกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล จึงอยาก
ให้น าไปเผยแพร่บนเฟชบุ๊กเทศบาล  
-กระผมอยากให้กองการศึกษาให้ความส าคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเทศบาล                 
ให้อยู่ในห้องกองการศึกษาหรือห้องข้อมูลข่าวสารห้องเล็กๆ ยกตัวอย่างเช่นเทศบาล
จัดตั้งขึ้นมาจากสุขาภิบาล เมื่อ ปี พ.ศ. ที่เท่าไหร่ เผื่ออนาคตเด็กจะเข้ามาค้นหา
ข้อมูล ซึ่งตอนนี้มีวิชาประวัติศาสตร์ เด็กก็จะมาถามผู้น าท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้าน
มีความเป็นมายังไง ใครเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก 
-เรื่องกล้องวงจรปิด จากที่มีขโมยไปขโมยรังต่อได้ขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีให้
เจ้าหน้าที่ป้องกันไปดูกล้องวงจรปิด ผลปรากฏว่ากล้องวงจรปิดใช้งานได้เฉพาะ
กลางวัน กลางคืนมืดมองไม่เห็น กระผมคิดว่าถึงเวลาที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กล้องวงจรปิดให้สามารถมองเห็นทั้งกลางวันและกลางคืน 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายปราณีต   ปะเมโท 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวทองเลี้ยม  ค าเวียงสา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

และต้องมีความชัดเจน เพราะเหตุร้ายมักจะเกิดตอนกลางคืนมากกว่าตอนกลางวัน 
อยากจะฝากฝ่ายบริหารไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใดหรือผู้ เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ                
นายปราณีต ปะเมโท ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับท่าน สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา     
ขอพูดเรื่องถนนเส้นหน้าบ้านกระผม จะออกไปทางบ้านลุงเป็ง ด้านทิศใต้อยากจะให้
โครงการนี้บรรจุเข้าเทศบัญญัติเม่ือไหร่ก็ได้ อยากขอให้วางท่อระบายน้ า เพราะมีบ้าน
อยู่หลังหนึ่งเวลาฝนตก น้ าทางทิศตะวันตกไหลลงไป น้ าทางทิศตะวันออกไหลลงไป
ไม่มีที่ระบายน้ า ระยะทางประมาณ 300 เมตร อยากจะให้เจ้าหน้าที่ไปส ารวจ 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ทองเลี้ยม  ค าเวียงสา 
 

 

 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ได้รับแจ้งจากนางวันนิดา บัคเคิล ว่าเคยขอไฟตั้งแต่สมัย
สุขาภิบาลแล้วแต่ยังไม่ได้ก็เลยต่อไฟใช้เองเพราะมีอุบัติเหตุ เกิดขึ้นบริเวณนั้นบ่อย 
และนางวันนิดา บัคเคิล บอกว่าที่ดินในซอยได้โอนให้เป็นสาธารณะแล้วท าไมทาง
เทศบาลไม่ไปตัดหญ้าให้ และซอยข้างบ้านนายรัตน์ อยากจะให้เอาไฟไปติดให้ 1 
หลอด เพราะท ากิจการรถเช่า บริเวณนั้นก็เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากสอบถามว่า ถนน คสล. ตามแบบเทศบาล 
เป็นลักษณะอย่างไร ท าไมถนนซอยอุษาใช้แบบอย่างไรท าไมไม่เหมือนที่อ่ืน 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ศรีวงค์  ใจปินตา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ช่วงนี้ฤดูฝน น้ าเจิ่งนอง มีเศษกิ่งไม้ เศษต้นกล้วยไปติด
ค้างบริเวณสะพานท าให้น้ าระบายไม่ทัน จึงสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นว่าใครเป็นคน
ทิ้งลงแม่น้ า เขาบอกว่าตุ้ยการเกษตร เป็นคนเอาเศษกิ่งไม้ทิ้งลงแม่น้ า ไม่ทราบว่าได้
มอบหมายให้ใครดูแลเอาเศษขยะออก 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.ชัยวัน  ค าเงิน 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  กระผมอยากให้เทศบาลไปตัดกิ่งไม้ ถนนบริเวณหลัง
เทศบาลไปถึงบ้านหนองแหย่ง 
- มีไหล่ทางช ารุด ช ารุดบริเวณหน้าบ้านพ่อหลวงพรหมมินทร์ วงค์กา เกรงว่าจะเกิด
อุบัติเหตุอยากให้เทศบาลเอาหินคลุกไปลง 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใด จะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.ศรี  ศรีละ 
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นายศรี ศรีละ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องมาจากเรื่องกล้องวงจรปิดตามที่ท่านสท.วาโย                 
ด่านไทยวัฒนา เสนอมา ประมาณ 10 วันที่ผ่านมา กระผมได้ขับรถกลับบ้าน
ช่วงเวลาประมาณ  2 - 3 ทุ่ม พบเห็นมีคนน าขยะมาโยนทิ้งลงแม่น้ าค า จะมีวิธีแก้ไข
อย่างไร 
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญนายก ฯ ตอบค าถาม 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอตอบไปทีละข้อ                                                                      
- เรื่องรายงานการประชุมในแต่ละครั้ง ท าไมถึงผิดหลายค า บางค าพิมพ์ไม่ถูก เช่นไม่
มีนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ยื่นค าแปรญัตติฯ แต่อย่างใด 
น่าจะใช้ค าว่า นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า มิมีผู้ใดขอยื่นค า
แปรญัตติฯ  
- การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลแม่ค าควรจะท าหรือไม่ เมื่อก่อนรายงาน
การประชุมสภาฯ ได้มีการท าส าเนาส่งให้ผู้ใหญ่บ้าน ตอนนี้มีเฟชบุ๊ก มีไลน์กลุ่ม      
ขออนุญาตท่านประธานสภา แจ้งให้เลขานุการสภาฯ ไปด าเนินการเกี่ยวกับกิจการ
สภา ให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ตั้งเพจกิจการสภาเทศบาลต าบลแม่ค าขึ้นมา เพ่ือเป็น
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงแจ้งข้อมูลประวัติ ทั้งต าบลแม่ค า เริ่มจากสภา
ต าบลแม่ค า แยกมาเป็นสุขาภิบาล และยกฐานะเป็นเทศบาล รวมถึงประวัติผู้บริหาร 
มอบให้นายมนตรี  ยานะนวล รองปลัดเทศบาล เป็นคนด าเนินการเรื่องนี้ 
-แจ้งให้สภาฯ รับทราบ มีครูลาออก 1 รายคือ นางสาวนันทวรรณ  กันทะค าแหง 
-เรื่องกล้องวงจรปิดไม่ทันสมัย เนื่องจากได้ติดตั้งมานานแล้ว แค่ฝนตกก็ท าให้กล้อง
เสีย เสียบ่อยมาก เจ้าหน้าที่ป้องกันต้องไปตรวจสอบบ่อยครั้ง และที่ท่านสท.ศรี              
ศรีละ พบเห็นคนเอาขยะมาโยนทิ้งลงแม่น้ าค า จะพยายามน าตัวคนทิ้งขยะมารับผิด
ให้ได ้
-เรื่องที่ท่าน สท.ชัยวัน ค าเงิน แจ้งให้ไปตัดกิ่งไม้ตามถนนเส้นคันพนัง จะไป
ด าเนินการให้ 
-หลุมช ารุด จะด าเนินการเอาหินคลุกไปลงให้เรียบร้อย 
-เศษกิ่งไม้เศษขยะติดค้างบริเวณสะพาน ผู้รับผิดชอบบริเวณนั้นคือ นายภากร                  
ซาวค าเขตและ นายสุวัจชัย ซาวค าเขต จะเป็นคนน าเศษขยะต่าง ๆ ออกจากสะพาน 
-ถนน คสล. ซอยอุษา เคยพูดในที่ประชุมสภาสองครั้งแล้ว ทางจากทิศตะวันตกใช้
งบประมาณจากโครงการท าถนนคอนกรีต คสล.หนา 15 ซม. ยาว 4 เมตร                  
ท าเข้ามาครึ่งหนึ่ง อีกครั้งใช้งบประมาณจากฝั่งตะวันออกโครงการศาลาขยะ หมู่ที่ 
10 ท าเข้ามาอีกครึ่งหนึ่ง เหลือช่วงตรงกลางประมาณ 34 เมตร ซึ่งได้ใช้งบวัสดุ 
ความหนา 10 เซนติเมตร โดยใช้แรงงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาล  
ซึ่งบริเวณนั้นเป็นรอยต่อของที่ดินจ านวนสามแปลง มีแปลงหนึ่งที่เจ้าของไม่อนุญาต 
วันใดวันหนึ่งถ้าเขาเดือดร้อนเราก็ต้องขุดออก 
- ขอไฟกิ่งบ้านนางวันนิดา บัคเคิล จะไปด าเนินการให้ และการตัดหญ้าที่สาธารณะ
บางพ้ืนที่เราไม่ทราบว่าเจ้าของได้ยกให้เป็นสาธารณะแล้ว อยากจะให้แจ้งเจ้าของ
พ้ืนที่ที่มอบพื้นท่ีให้เป็นสาธารณะน าเอกสารมาแจ้งให้เทศบาลทราบ 
- ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 12 อยากให้วางท่อระยะทางประมาณ 300 เมตร ให้แจ้ง
ผู้ใหญ่บ้านเสนอเรื่องเข้ามาบรรจุในเทศบัญญัติเพราะใช้งบประมาณจ านวนมาก 
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นายวาโย ด่านไทยวัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ ท่านนายกเทศมนตรี ยังไม่ได้ตอบค าถามที่กระผมเสนอให้
มีการไลฟ์สด เกี่ยวกับรายงานการประชุม กระผมรู้สึกเห็นใจผู้บันทึกรายงานการ
ประชุมฯ เพราะเราไม่ได้ใช้ภาษากลาง เราใช้ภาษาท้องถิ่น และมีเวลาจ ากัดในการ
ถอดรายงาน เพียงไม่กี่วัน ท าให้เกิดการผิดพลาดซึ่งเป็นเรื่องปกติ ที่บอกให้มีการ
แก้ไขเพ่ืออยากให้ข้อความถูกต้องสมบูรณ์ จะได้ใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เผื่อเด็กรุ่นหลังมาหาข้อมูล ถ้าข้อมูลถูกต้องชัดเจนก็จะเป็นประโยชน์ ขอเป็นก าลังใจ
ให้ทมีงานกิจการสภา 
- เรื่องถนนคสล.คันพนัง หมู่ที่ 14 เทศบาลได้ก่อสร้าง ถนน คสล. ไม่มีไหล่ทาง และ
ถนนหลายเส้นในเขตเทศบาลยังไม่มีไหล่ทาง เวลาฝนตกทรายจะไหลออกท าให้ถนน
เป็นโพรง ถ้ามีรถน้ าหนักเยอะสัญจรผ่านเกรงว่าจะหัก ท าให้ใช้งบประมาณในการ
ซ่อมแซมเพ่ิมมากกว่าเดิม จึงอยากจะให้ผู้บริหารพิจารณา 
-อยากทราบว่านายจัน  ตีค า ตอนนี้ท าอะไรอยู่  
 

-ตามที่ท่าน สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา เสนอเรื่องการไลฟ์สดของสภาฯ กระผมไม่
อนุญาตให้ท าการ ไลฟ์สด เพราะการใช้ภาษาในที่ประชุมฯ ไม่เป็นทางการ เป็นภาษา
ท้องถิ่น ยังไม่มีความสมบูรณ์ แต่ถ้ามีการตัดต่อให้สมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสมก่อนน า
เผยแพร่น่าจะดี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอเชิญ                 
ฝ่ายบริหาร 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องไหล่ทาง ในการท าถนน ฝ่ายช่างจะเป็นผู้ส ารวจ 
ออกแบบ ถ้าพ้ืนที่กว้างก็สามารถมีไหล่ทางได้ แต่ถ้าพ้ืนที่แคบไม่สามารถมีไหล่ทางได้ 
ให้กองช่างไปส ารวจว่าจะใช้วัสดุในการท าไหล่ทางทั้งหมดเท่าไหร่ ถ้าใช้จ านวน               
ไม่มากจะรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จ  
-เรื่องกิจการสภาฯ การบันทึกรายงานการประชุม เรามีเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มอบหมายให้
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ กระผมจะเข้มงวดเรื่องความถูกต้อง 
อยากจะให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารก่อนเสนอให้
ประธานสภาฯ เซ็น เพราะมีการตรวจสอบหลายขั้นตอนแต่ยังมีข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง  
-นายจัน ตีค า ตอนนี้ได้เกษียณออกไปแล้ว แต่ได้ตกลงกับเทศบาลไว้ว่าจะจ้างให้มา
ท างาน 8 – 10 วันต่อเดือน ถ้าวันไหนมีงานเร่งด่วนสามารถเรียกให้มาท างานได้ 
เหมือนกับนายสิน ท าสัญญาให้มาท างาน เดือนละ 5 วัน ให้รับผิดชอบดูแลตัดหญ้า
เกาะกลางถนน 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องไหล่ทาง กระผมยอมรับฝีมือการท างานของช่าง
เทศบาลเรา แต่การจะเอาหินคลุกไปลงไหล่ทาง อยากเสนอให้จ้างเหมาบริการมาท า  
โดยส ารวจถนนทุกหมู่บ้านให้ท าจบในครั้งเดียวเพราะคนงานของเราจะได้ไปท างานใน
ส่วนอื่น เรื่องนายจัน  ตีค า ท าไมถึงไม่จ้างคนอ่ืนมาแทน                                          
ถ้าเกิดเราจ้างเป็นครั้งคราวไม่ประจ า ถ้าเขาติดงานที่อ่ืนก็จะไม่สามารถมาท างานให้
เทศบาลเราได้  
-และกระผมขอย้อนไปเรื่องญัตติการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น                 
ในการประชุมคราวที่แล้ว หน้า 48 ข้อ 19 แผนงานการศึกษา กระดานอัจฉริยะ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 78 นิ้ว จ านวน 2 ชุดๆ ละ 100,000 บาท กระผมเลยขอโอกาส
นี้ ถามท่านผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ค าว่า กระดานอัจฉริยะมีคุณสมบัติ
อย่างไร และการประชุมสภาฯ ครั้งก่อนกระผมได้เสนอให้โรงเรียนของเรา 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายทองเย็น  กุยเขียว 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวหัทญา  ชัยชมภู 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 

 
เป็นศูนย์รวมของการเรียนรู้ KNOWLEDGE CENTER โดยจะสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ด้วยกันได้หรือไม ่
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท. ศรีวงค์  ใจปินตา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  กระผมอยากจะหารือฝ่ายบริหาร เส้นทางที่จะไปบ้าน
นางวันนิดา บัคเคิล ติดกับที่นาของท่าน สท.ชรินทร์  ซาวค าเขต ฝั่งทางทิศใต้จะเป็น
ที่สาธารณะ เราจะสามารถขุดที่สาธารณะไปซ่อมไหล่ทางอีกฝั่งได้หรือไม่ 
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ทองเย็น  กุยเขียว 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ สืบเนื่องจากการประชุมคราวก่อน เรื่องอุโมงค์ร่องโจ้ 
อยากให้ผู้บริหารลงไปดูพ้ืนที่ ถ้าจะท าอยากให้ด าเนินการช่วงนี้เพราะว่าถ้าถึงฤดู
เกี่ยวข้าวก็จะมีรถเกี่ยวข้าว รถลาก ก็จะไม่สามารถด าเนินการได ้
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอแสดงความคิดเห็นเรื่องหินคลุก เรามีรถดั้มอยู่
แล้วให้ไปซื้อหินคลุกมาส ารองไว้ที่บริเวณลานศูนย์จัดการขยะ เวลาเร่งด่วนก็สามารถ
ไปเอามาใช้ได้เลย และเตาเผาขยะจะซ่อมแซมเม่ือไหร่ 
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอตอบค าถามทีละข้อ 
-เรื่องหินคลุกเสริมไหล่ทาง ถ้าน าไปใส่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ดี อยากจะจ้าง เหมา
ด าเนินการทั้งหมดครั้งเดียว ตอนนี้รองบประมาณโอนเข้ามา ให้กองช่างลงไปส ารวจ 
และค านวณรายละเอียด 
-เรื่องคนขับรถแบคโฮ ถ้าจะจ้างมาท างานประจ าก็จะไม่คุ้มค่า เพราะบางวันก็ไม่มี
งานให้ท า  
-ซ่อมอุโมงค์ร่องโจ้ บริเวณช่องแผงปิดน้ าให้เทเต็ม ให้กองช่างไปส ารวจ 
-หินคลุกได้น าไปส ารองไว้ที่บริเวณลานศูนย์จัดการขยะ มา 3 ปีแล้ว อยากจะถาม                 
เลขานุการสภาฯ น าเงินสดไปซื้อหินคลุกได้หรือไม่ 
-เตาเผาขยะที่เอียง ต้องรอให้มันตกลงมาเพราะรถเครนขึ้นไม่ถึง ถ้าจ้างรถข้างนอกมา
ต้องเสียเงินประมาณ สามพันบาทและตอนนี้ได้ตกลงมาแล้ว เจ้าหน้าที่บอกว่าที่หัก
ตกลงมามีผลดีเพราะท าให้เครื่องเตาเผาขยะไม่ร้อน 
และจะมีการทดลองท าเครื่องพ่นละอองน้ า ถ้าหากเราจะซ่อมเตาเผาขยะ บริษัทได้
เสนอราคามา 2 รายการ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขฯ ชี้แจงราคาการซ่อมปล่องควัน 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่าใช้จ่ายการซ่อมปล่องควัน ขึงสลิง และตะแกรง 1 
ท่อน ราคา 39,500 บาท ถ้าซ่อม 2 ท่อน  ราคา 52,500 บาท 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประสาน  ชาวค าเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายปราณีต ปะเมโท 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12  
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ การบริหารงานของกระผมต้องคุ้มค่า ซ่อมอย่าง
ประหยัดและสามารถใช้งานได้ 
-หินคลุกที่กองอยู่ในบริเวณลานศูนย์จัดการขยะนั้น ถ้าท่านสมาชิกจะน าไปซ่อมแซม                            
เพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านให้น ารถไปขนเองได้เลย 
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ชัยวัน ค าเงิน 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  สืบเนื่องจากหินคลุกที่กองไว้บริเวณศูนย์จัดการขยะ 
กระผมเคยพูดในการประชุมสภาฯ ครั้งก่อนให้น าไปเสริมไหล่ทาง ซอย 7 และซอย 9 
ตอนนี้ยังไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด  
-ชาวบ้านฝากขอบคุณที่ทางเทศบาลท าการเรียงหินบริเวณหัวสะพาน นานางเกศแก้ว 
แต่ชาวบ้านมีข้อสงสัยว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ ท าไมถึงไม่ท าการเรียงหินให้มีขนาด
ยาวกว่านี้ 
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ประสาน  ชาวค าเขต 
 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องไฟโซล่าเซลล์ ผ่านมาเกือบ 1 ปี เรื่องด าเนินการ
ถึงไหนแล้ว 
-เรื่องสร้างอ่างเก็บน้ า ตอนนี้ด าเนินการถึงไหนแล้ว 
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ชัยวัน  ค าเงิน 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องสนามกีฬาโรงเรียน ฤดูฝน น้ าขัง เพราะระดับไม่
เท่ากัน มีหลุม ท าให้น้ าขัง อยากให้ทางเทศบาลไปด าเนินการปรับพ้ืนที่อย่างเร่งด่วน 
เพราะปีนี้จะมีการจัดงานกีฬาสี  
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญนายปราณีต  ปะเมโท ประธาน
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ให้ความส าคัญกับชาวนา 
อนุเคราะห์ท่อ 3 เส้น ไม่ทราบว่าจะเอาไปลงให้เมื่อไหร่ จะได้บอกชาวนามาช่วยกัน 
 

 - มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 

 

 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ตามที่กระผมได้ดูเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการศึกษา โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนแบบมอนเตสซอรี่ จ านวน 100,000 บาท เป็นอย่างไร  
 

- มีสมาชิก ฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบค าถาม 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรียงหินนานางเกศแก้วใช้งบประมาณเท่าไหร่                       
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างตอบ   
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นายพรชัย  ศิริยานนท์ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพิทักษ์  กาบแก้ว 
ผอ.ร.ร.เทศบาลต าบลแม่ค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ การซ่อมแซมเรียงหินบริเวณสะพาน นานางเกศแก้ว 
ฟ้าค าตัน ระยะทาง 10 เมตร งบประมาณ 41,000 บาท ท าไมถึงไม่ท าระยะทาง
ยาวกว่านี้ เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพียงพอ ในส่วนนี้ใช้งบประมาณซ่อมแซม 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามที่ไปเรียงหินคือต้องการป้องกันหัวสะพาน ไม่ได้
ป้องกันแนวตลิ่ง ที่เรียงหินบริเวณหัวสะพานระยะทางสั้นเพราะไม่ได้ตั้งงบประมาณ
ไว้ก่อน และยังไมม่ีชาวบ้านเสนอเรื่องเรียงหินแนวตลิ่งเข้ามา 
-เรื่องไฟโซล่าเซลล์ ไม่มีราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่สามารถซื้อได้ และยังไม่มีใคร
กล้าท าเพราะไม่มีราคากลาง 
-ท่อระบายน้ า ของหมู่ที่ 12 ขอความอนุเคราะห์มาเรามีท่อส ารองไว้ที่ลานศูนย์
จัดการขยะแล้ว 
-ปรับปรุงสนามโรงเรียน ต้องเป็นส่วนงบประมาณรายจ่ายของโรงเรียน ขอให้
คณะกรรมการโรงเรียนประชุม และท าบันทึกรายงานการประชุมมา แล้ว
คณะกรรมการเห็นชอบจะให้กองช่างไปด าเนินการ 
-เทศบาลต าบลแม่ค าได้งบประมาณภัยแล้ง ทั้งอ าเภอได้งบประมาณ 13 ล้านบาท 
ในส่วนของเราต้องขุดลอกหน้าฝายแม่น้ าค า ในเขตเทศบาลสายน้ าค า หนองแหย่ง 
หมู่ที่ 14, หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 10 และหมู่ท่ี 12 เป็นงบประมาณที่ทางรัฐบาลจัดสรรให้ 
และอีกสองโครงการ คือ คลองส่งน้ า หมู่ที่ 1 และหมูท่ี 14 
-ตามที่ท่าน สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา ถามว่า โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
แบบมอนเตสซอรี่ และกระดานอัจฉริยะ เป็นอย่างไร ขออนุญาตท่านประธานสภาให้ 
ท่านผอ.พิทักษ์  กาบแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ค า ชี้แจง   
 

-ขอเชิญ ท่านผอ.พิทักษ์  กาบแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ค า 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตอนนี้โรงเรียนเรามีเด็กทั้งหมด 367 คน ตามที่ท่าน
สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามว่าเกี่ยวกับกระดานอัจฉริยะ เริ่มต้นมาจากเราได้น า
คณะกรรมการสถานศึกษาไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง ได้ไป
เห็นวิธีการน าเสนอของเขามีความทันสมัยจึงสนใจที่จะน ามาใช้กับโรงเรียนของเรา
เพราะสามารถใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ครูสามารถสอนได้ทุกวิชาครบในเครื่อง
เดียว มีคณะนิเทศจากจังหวัดเชียงราย และมีฝ่ายส่งเสริมหลายฝ่ายได้เข้ามาศึกษาดู
และได้ชื่นชมทางด้านนายกเทศมนตรี สภาเทศบาลต าบลแม่ค า ที่ได้เห็นความส าคัญ
ในด้านนี้ อยากจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ ถ้ามีเวลาให้เข้าไปดูการใช้งานจริง เพราะ
อธิบายจะมองไม่ เห็นภาพที่ ชั ด เจน และเรื่ อง สื่ อการ เรี ยนการสอนแบบ                         
มอนเตสซอรี่  มอนเตสซอรี่เป็นชื่อคน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอน นักเรียน
สามารถเรียนรู้จากการกระท า จะมีสื่อหลากหลายประเภทที่เป็นการฝึกกล้ามเนื้อของ
เด็กนักเรียน เรามีทั้งหมด 8 จอแล้วเหลืออีก 2 จอจะครบทุกห้อง 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ 
นายสุพจน์ ซาวค าเขต ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
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นายสุพจน์  ซาวค าเขต 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
 
 
 

นางสุมะณา  ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

นางสาวหัทญา  ชัยชมภู 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

นายพิทักษ์  กาบแก้ว 
ผอ.ร.ร.เทศบาลต าบลแม่ค า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องขยะ หมู่ที่ 10 เมื่อก่อนมีคนเอาขยะมาทิ้งที่ประปา
หมู่บ้าน พอเราย้ายไปอีกที่หนึ่ง น าป้ายไปติดห้ามทิ้งขยะก็มีคนเอาขยะมาทิ้ง อยาก
ให้ทางเทศบาลช่วยไปดูแล 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ อยากสอบถามว่า เทศบาลจะไปด าเนินการวางท่อ
ระบายน้ า บริเวณบ้านผู้ช่วยน้อย เมื่อไหร่ 
-งบประมาณ ของหมู่ที่ 14 ที่ฝากไว้ในเทศบัญญัติ สามแสนบาท มีบริษัทมาเสนอ
ราคาเครื่องกรองน้ า ราคาประมาณหนึ่งแสนกว่าบาท แล้วงบประมาณส่วนที่เหลือไม่
ทราบว่าท่านนายกเทศมนตรีจะน าไปท าอะไร 
-การวางท่อระบายน้ า บ้านนายบุญวาด นันติดอย จะใช้ท่อระบายน้ าจ านวน 9 ท่อน
ยังไม่มีการด าเนินการแต่อย่างใด 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เราสามารถจ้างนายจัน  ตีค า มาสอนให้พนักงานคน
อ่ืนขับรถแบคโฮ ได้หรือไม่ และอยากทราบสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขต
เทศบาลว่าตอนนี้เป็นอย่างไร 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญฝ่ายบริหารตอบค าถาม 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  กระผมอยากให้ท่านเลขานุการสภาฯ ไปศึกษา
ระเบียบเกี่ยวกับการเอาผิดผู้ทิ้งขยะ ว่ามีวิธีด าเนินการอย่างไรบ้าง 
-งบประมาณของหมู่ที่ 14 ถ้าเหลือชัดเจนแล้วจะต้องไปปรึกษากับหมู่ที่ 14 ว่าจะ
น าไปท าอะไร 
-ท่อระบายน้ า บ้านนายบุญวาด จ านวน 9 ท่อน รองบประมาณก่อน 
-โรคไข้เลือดออก ขอให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจงสถานการณ์ของโรค
ไข้เลือดออกช่วงนี้ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ส าหรับผู้เป็นโรคไข้เลือดออก ยังมี 6 รายเหมือนเดิม 
ชาวบ้านให้ความร่วมมือ มีทั้งการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
                                                                                   

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสริมเรื่องโรคไข้เลือดออก สถานการณ์
ตอนนี้ควบคุมได้แล้ว โดยความร่วมมือของ อสม.และเจ้าหน้าที่  
-เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมสภาฯ คราวที่แล้ว หน้าที่ 14 ต าแหน่ง ลูกมือช่างแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขาดค าว่า และทะเบียนทรัพย์สิน 
-ตามท่ีท่าน สท.วาโย ถาม โรงเรียนมีการรองรับสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างไร 
-ขออนุญาตให้ท่านผอ.พิทักษ์ กาบแก้ว ตอบค าถามว่ารายหัวของโรงเรียนเทศบาล 
กับโรงเรียน สพฐ. ได้เท่ากันหรือไม่ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตอนนี้เงินรายหัวระดับอนุบาล 1,700 บาท 
ระดับประถม 1,900 บาท ระดับมัธยม 2,300 บาท เพ่ิมขึ้นตามล าดับ โรงเรียนทุก
สังกัดจะได้รับเงินรายหัวจากรัฐบาลทุกโรงเรียน เพียงแต่ว่าแต่ละเทศบาลหรือ อบต.
แต่ละแห่งจะอุดหนุนให้โรงเรียนในสังกัดจะได้ไม่เท่ากันแล้วแต่ฝ่ายบริหารและสภา
แต่ละแห่งก าหนด บางแห่งได้มาก บางแห่งได้น้อย เทศบาลต าบลแม่ค าของเราได้
เยอะมาก มีบางท่ีได้สองหมื่นบาท สามหมื่นบาท 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวทองเลี้ยม  ค าเวียงสา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 

 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.ทองเลี้ยม ค าเวียงสา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ จากที่ประชุมหมู่บ้าน ชาวบ้านให้มาแจ้งท่าน
นายกเทศมนตรีว่า ให้ท าป้ายห้ามทิ้ งขยะมาติดไม่ ให้ เอาขยะมาทิ้ ง แต่ท่าน
นายกเทศมนตรีเคยบอกว่า เศษกิ่งไม้สามารถเอาไปทิ้งได้ มีชาวบ้านเห็นมีคนน าเศษ
โซฟาเก่ามาทิ้งเวลาเผาท าให้ส่งกลิ่นเหม็น จึงขอให้ท่านนายกเทศมนตรีท าป้ายห้าม
ทิ้งขยะมาติด 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากสอบถามว่า จะมีการแจกกล้าผักอีกหรือไม่  
 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องขยะตามกติกาของหมู่บ้าน ปรับ 2,000 – 5,000
บาท แต่ของเทศบัญญัติขยะมูลฝอยของเทศบาล ปรับไม่เกิน 500 บาท  อยากจะให้
เทศบาลด าเนินปรับผู้กระท าผิดจริง เพ่ือจะเป็นกรณีตัวอย่าง 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ขอตอบเรื่องขยะ หมู่ที่ 12 กระผมไม่สามารถ
อนุญาตให้ใครเอาขยะไปทิ้งบริเวณนั้นได้ เพราะตรงนั้นเป็นที่ของวัด และเป็นพ้ืนที่         
น.ส.ล. ถ้าอยู่ในเขตใดหรือหมู่บ้านใดต้องรับผิดชอบเอง ท าป้ายไปติดเอง เพราะ
นอกเหนืออ านาจของนายกเทศมนตรี 
-ต้นกล้าผักสวนครัวยังแจกเหมือนเดิม ตั้งงบประมาณไว้ 80,000 บาท ส านัก
ปลัดเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ 
-เรื่องอ่างแม่น้ าค า เริ่มตั้งแต่ประวัติแม่น้ าค า มีความยาว 118 กิโลเมตร ตั้งแต่หัวแม่
ค า ถึงแม่น้ าโขง อ่างเก็บน้ าที่จะสร้าง ยาว 2 กิโลเมตร จากหมู่บ้านสามัคคีใหม่ 2 
กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตก ความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร น้ าจะอยู่ต่ ากว่าสันเขื่อน 3 
เมตร สามารถเก็บน้ าได้ 51 ล้านลูกบาศก์เมตร ในหนึ่งปีมีน้ าผ่านแม่น้ าค าไปสู่แม่น้ า
โขง 510 ล้านลูกบาศก์เมตร แบ่งเป็นฤดูฝน 3 ล้านกว่า ฤดูแล้ง 1 ล้านกว่า รวม
ประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร เรากักเก็บน้ าเพียงสิบเปอร์เซนต์ของน้ าที่ไหลลง
แม่น้ าโขง ตามก าหนดโครงการที่วางแผนไว้จะเสร็จสิ้น พ.ศ. 2579 ตอนนี้อยู่
ระหว่างการแจกเอกสารปัจฉิมของการประชุมแม่น้ าค า เพ่ือจะเริ่มส ารวจความ
คิดเห็น ผลกระทบต่างๆ อ่างแม่น้ าค า สามารถใช้ประโยชน์ได้ท้ังหมด 4 อ าเภอ  
1.อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 2.อ าเภอแม่จัน 3.อ าเภอแม่สาย 4. อ าเภอเชียงแสน สิ้นสุดที่
ต าบลศรีดอนมูล ซึ่งมีทั้งหมด 18 ต าบล ความสูงของอ่างจากพ้ืนดิน 60 เมตร     
ความยาวสันเขื่อน 400 เมตร พื้นที่น้ าสี่ร้อยกว่าตารางกิโลเมตร 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุวรรณ ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

เลิกประชุมฯ 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องเขื่อน ปัญหาภัยแล้ง ส่วนตัวกระผมมองว่าเกิดจาก
การบุกรุกป่าต้นน้ า บริเวณหัวแม่ค า จะมีไร่ชา ไร่ส้ม สวนยางพารา เวลาหน้าแล้งก็
จะสูบน้ าไปใช้หมด แต่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต้องแก้ปัญหาที่ป่าต้นน้ า การสร้างเขื่อน
เป็นการแก้ไขปัญหาปลายเหตุ ข่าวจังหวัดสกลนครซึ่งเคยพูดในที่ประชุมฯมาแล้ว 
เกี่ยวกับ สกลนครโมเดล เป็นเขื่อนดินไหลทะลักท่วมจังหวัดสกลนครทั้งจังหวัด จาก
ที่กล่าวมากระผมไม่ได้คัดค้าน แต่อยากเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่ง การสร้างเขื่อนถ้าท า
ส าเร็จกระผมมองว่าเป็นมรดกถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวมา
เมื่อสักครู่ว่า เขื่อนกว้าง 8 เมตร แต่น้ าที่บรรจุเข้าไปเป็นล้านล้านลูกบาศก์เมตร และ
น้ ามีแรงดันมาก มีค าบอกว่าวิศวกรชั้นเลิศหรือจะสู้ภัยธรรมชาติได้ กระผมไม่ได้
คัดค้านแต่กระผมเป็นห่วง 
-เรื่องกล้าผัก เราต้องใช้งบประมาณในการจ้าง 80,000 บาท เราสามารถ
เปลี่ยนเป็นชุดการเรียนรู้ของนักเรียนได้ อยากจะให้ผู้บริหารปรึกษากับทางโรงเรียน
ว่าสามารถท าเป็นหน่วยเรียนรู้ของเด็กนักเรียนเกี่ยวกับการปลูกผักได้หรือไม่ 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องฝายแม่น้ าค า ประตูปิดเปิดน้ ากระผมอยากให้เป็น
ระบบไฟฟ้า เพราะใช้คนเปิด ท าให้เปิดได้ทีละน้อยท าให้น้ าระบายไม่ทัน และกระผม
อยากเสนอให้ท าเขื่อนบริเวณปลายแม่น้ าค าติดกับล าน้ าโขง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ศรีวงค์  ใจปินตา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องสร้างเข่ือนเก็บน้ า กว่าจะสร้างเสร็จใช้เวลาสิบกว่าปี 
ตอนนี้บนดอยเขากั้นเขื่อนไว้ใช้ข้างบน เราแก้ไขโดยการไปขอความเห็นใจให้บนดอย
ปล่อยน้ ามาให้เราใช้บ้างได้หรือไม่ 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญฝ่ายบริหาร 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านวาโย ด่านไทยวัฒนา พูดเมื่อสักครู่ ปัญหา
จริงๆคือแหล่งต้นน้ า บริเวณฝั่งซ้ายของฝายผาม้า เมื่อก่อนผู้ว่าราชการจังหวัด 
ส่งเสริมให้มีการปลูกชา ใช้งบประมาณจังหวัดซื้อต้นชาให้ปลูก  บริเวณฝั่งทางทิศ
เหนือก็เป็นของโครงการพัฒนาดอยตุง มีการสร้างถนน สร้างสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 
ขึ้นมาท าให้พ้ืนที่ป่าหายไป การใช้น้ าของชนเผ่าชาวเขา ไม่ได้เป็นเขื่อนแต่เป็นฝาย
เล็ก กัน้ไว้ใช้ถ้าไม่เพียงพอเขาคงไม่ปล่อยให้นอกจากน้ าเหลือใช้ถึงจะปล่อยลงมา 
 

-มีสมาชิกฯ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมปิด
การประชุม 
 

เวลา 12.05 น. 
 

 

 

 

  






