
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕63 
วันพฤหัสบดี  ที่  17  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕63  เวลา 09.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม  ๑2 คน 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
3 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 

 

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  
 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 

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 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  19  คน 

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

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
15 

นายสุเวช           ภูมิรัตน ์
นายถนอม          นาใจ 
นายอนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
นายพงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
นายชัยชาญ        รัตนพนาวงษ์ 
นายมนตรี          ยานะนวล 
นางชุตินันต์        ค าสมุทร 
นางดวงใจ          รีอิน 
นายพงค์ศักดิ์       ติวงค์ 
นายพิทักษ์          กาบแก้ว 
นางสาวหัทญา  ชัยชมภู 
นายรัฐพงศ์         ศรีสวัสดิ์ 
นายพรชัย         ศิริยานนท์ 
นางสาวเนตรดาว     ใจปินตา
นางสาวพัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 
 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการสภาเทศบาล 

รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

นักวิชาการพัสดุ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผอ. ร.ร.เทศบาลต าบลแม่ค า 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

นักวิชาการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 

สุเวช           ภูมิรัตน์ 
ถนอม          นาใจ 
อนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
พงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
ชัยชาญ       รัตนพนาวงษ์ 
มนตรี          ยานะนวล 
ชุตินันต์        ค าสมุทร 
ดวงใจ          รีอิน 
พงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
พิทักษ์         กาบแก้ว 
หัทญา         ชัยชมภู 
รัฐพงศ์        ศรีสวัสดิ์ 
พรชัย          ศิริยานนท์ 
เนตรดาว      ใจปินตา 
พัชราภรณ์     ไมตรีจิตร 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑6 
๑7 
18 
19 

 

นายสมหมาย      จันตาค า 
นายบุญธรรม    ค าพงษ์ 
นายเดช            ค าเงิน 
นายสมพร          ซาวค าเขต 

ประธานประชาคม หมู่ที่ 12 
ประธานประชาคม หมู่ที่ 8 
ประธานประชาคม หมู่ที่ 1 
ประธาน อปพร. หมู่ที่ 1 

สมหมาย      จันตาค า 
บุญธรรม       ค าพงษ์ 
เดช             ค าเงิน 
สมพร          ซาวค าเขต 

  
เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

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

ระเบียบวาระท่ี  1 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุม 
- ไม่มี 
 

รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  26  สิงหาคม   2563 
-ให้สมาชิก ฯ เปิดอ่านดูรายละเอียดทีละหน้าตั้งแต่หน้าที่ 1 – 15  มีสมาชิก ฯ ท่านใด 
ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพ่ิมเติม ข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเปลี่ยนแปลง             
ก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563              
ขอมติที่ประชุมฯรับรอง 
 

- มติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ (11 เสียง) มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้อง
ประชุมฯ 11 คน 
 

กระทู้ถาม 
- ไม่มี 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 
 
 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
เรื่องเพื่อทราบ 
1. ญัตติแจ้งการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 
ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้งในที่ประชุม 
 

หลักการ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอแจ้งการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)   
ครั้งที่ 8  พ.ศ. 2563  เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลแม่ค ารับทราบ 

เหตุผล 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๒4  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้ง
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ประชุม 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 

สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
อ าเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอแจ้งการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 
2565) ครั้งที่ 8  พ.ศ. 2563  เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลแม่ค ารับทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายแผนขอเสนอญัตตินี้ 
 

รับทราบ 
 

2. ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้งในที่ประชุม 
 

หลักการ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลแม่ค ารับทราบ 

เหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 48 ทศ วรรค 5       

ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจ าทุกปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ดังนั้น  นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดตามประกาศเทศบาลต าบลแม่ค า เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  
2563  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลแม่ค ารับทราบ 
 

รับทราบ 
 

เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. ญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่ค า     
ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้งในที่ประชุม 
 

หลักการ 
นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลแม่ค า จ านวน 3 คน 

เหตุผล 
ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล

ต าบลแม่ค า  ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่ง  เมื่อวันที่  7  ตุลาคม  2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่น
ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 

-ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ อธิบายเพ่ิมเติม 
 



4 
 

 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามระเบียบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้
ก าหนดในเรื่องของคณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                        
ตามระเบียบข้อ 28 ก าหนดไว้ ให้มสีมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่น คัดเลือกจ านวนสาม
คน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลแม่ค าชุดเดิม  
ได้หมดวาระการด ารงต าแหน่งแล้ว จึงต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม่ โดยวิธีการ
คัดเลือกการเสนอชื่อสมาชิกสภา จะเสนอชื่อ 1 ท่าน มีผู้รับรอง 2 คน เสนอที่ละคน จน
ครบสามคนแล้วน ารายชื่อเสนอต่อท่านนายกเทศมนตรีออกค าสั่งแต่งตั้ง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ ท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากถามว่าบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร และมีวาระคราวละก่ีปี 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ แต่เดิมในระเบียบก าหนดไว้ วาระละสองปี แต่มีการแก้วาระ 
เพ่ิมเป็นวาระละสี่ปี ฉะนั้นต้องมีการคัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนใหม่ มีอ านาจ
หน้าที่ติดตามประเมินผลแผน เพื่อพิจารณาแผนที่เสนอตามกระบวนการ ตั้งแต่ความ
ต้องการของหมู่บ้านหรือความต้องการของผู้บริหาร ความต้องการของสมาชิก หรือหัวหน้า
ส่วนราชการของท้องถิ่น ตลอดจนที่มีนโยบายก าหนดมาได้น ามาก าหนดเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งข้อก าหนดในแต่ละปี ได้มีการน าแผนดังกล่าวไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหน 
คณะกรรมการมีความเห็นอย่างไรในการจัดท าแผนของท้องถิ่น เป็นกรอบแนวทางในการ
ติดตามผลของคณะกรรมการ 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ ท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากถามว่ามีคณะกรรมการส่วนอื่นอีกหรือไม่ 
กรรมการมีทั้งหมดกี่คน มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการหรือไม่ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ คณะกรรมการจะมีในส่วนที่เป็นสมาชิกสภา ในส่วน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนที่เป็นหัวหน้าราชการ ส่วนราชการ และประชาคม ส่วนการจะแต่งตั้ง
ท่านใดเป็นประธานต้องไปพิจารณาเลือกกันอีกที กระผมจะแจ้งคณะกรรมการฯ ชุดเดิม  มี
รายชื่อดังนี้ 1. นายชรินทร์  ซาวค าเขต    2. นางสุมะณา  ปินตา     3. นายประสาน   
ชาวค าเขต 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ ท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากถามว่าสามารถเอาคณะกรรมการฯ ชุดเดิมได้
หรือไม่ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ตามระเบียบได้ก าหนดให้มีวาระสี่ปีแล้วพ้นหน้าที่ ฉะนั้น
จะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่ 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรี  ศรีละ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 

 

มติที่ประชุม 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คน
ที่หนึ่ง กรุณายกมือขึ้น ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่าน สท.สุมะณา  ปินตา เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่หนึ่ง 
 

-ขอสมาชิกฯ รับรอง 2 ท่าน 
 
นายประเสริฐ  รีอินทร์ และนางสาวทองเลี้ยม  ค าเวียงสา  รับรอง 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คนที่ 1 อีกหรือไม่  
 

- มติเห็นชอบให้ นางสุมะณา  ปินตา เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คน
ที่สอง กรุณายกมือขึ้น ขอเชิญท่าน สท.ศรี   ศรีละ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่าน สท.ชรินทร์  ซาวค าเขต                      
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่สอง 
 

-ขอสมาชิกฯ รับรอง 2 ท่าน 
 
นายทองเย็น  กุยเขียว  และ นายประสาน  ชาวค าเขต รับรอง 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คนที่ 2 อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
 

- มติเห็นชอบให้ นายชรินทร์  ชาวค าเขต เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คนที่สาม กรุณายกมือขึ้น ขอเชิญท่าน สท.ศรีวงค์  ใจปินตา 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่าน สท.ประสาน  ชาวค าเขต                      
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่สาม 
 

-ขอสมาชิกฯ รับรอง 2 ท่าน 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา  และ นายศรี  ศรีละ รับรอง 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
คนที่ 3 อีกหรือไม่  
 

- มติเห็นชอบให้ นายประสาน  ชาวค าเขต เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

 

 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 

- สรุปมติเห็นชอบให้ใชค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                   
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย       1.นางสุมะณา           ปินตา  

          2. นายชรินทร์           ซาวค าเขต  
          3. นายประสาน          ชาวค าเขต 

 

2. ญัตติการรับมอบเลื่อยยนต์ จ านวน 1 เครื่อง 
ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้งในที่ประชุม 
 

นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอเสนอญัตติการรับมอบเลื่อยยนต์ จ านวน  1  เครื่อง   
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

  นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า ขอความเห็นชอบการรับมอบเลื่อยยนต์ ยี่ห้อ 
Stronger รุ่น ST-5800  เป็นเครื่องยนต์เบนซิน  แรงม้า 6.5 HP  ขนาดเครื่อง 4,800 
วัตต์ ราคาเครื่องละ 3,880  บาท  จ านวน  1  เครื่อง  จากสมาคมสันนิบาตเทศบาล
ภาคเหนือ มาเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลแม่ค า  

เหตุผล 

   สมาคมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือได้มีหนังสือ ที่ ส.ท.ภ.น.ว 95/2563  
ลงวันที่  30  กันยายน  2563 ส่งมอบเลื่อยยนต์  ยี่ห้อ Stronger รุ่น ST-5800  เป็น
เครื่องยนต์เบนซิน  แรงม้า 6.5 HP  ขนาดเครื่อง 4,800 วัตต์ ราคาเครื่องละ 3,880  
บาท  จ านวน  1  เครื่อง   เพ่ือให้เทศบาลต าบลแม่ค าซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลภาคเหนือ  ไว้ใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/
ว 1628  ลงวันที่  4  มิถุนายน  2561  กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้าการ
กระท าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุ ได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  และด าเนินการตามระเบียบอื่นๆต่อไป 
 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามญัตติการรับมอบเลื่อยยนต์ จ านวน  1  เครื่อง  อีกหรือไม่           
ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
 

มติเห็นชอบรับมอบเลื่อยยนต์ จ ำนวน  1  เครื่อง ( 12 เสียง) 
 

3. ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานพัสดุ กองคลัง)  
ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้งในที่ประชุม 
 

นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 256๔ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

หลักการ 
 

  นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  เพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการและ
เหตุผล ดังนี้ 
  1. โอนลด 
  1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา    งบบุคลากร    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  เงินเดือนพนักงาน  ค า
ชี้แจง หน้า ๑๔๓    งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๐๔๒,080.- บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
755,๒00.- บาท  โอนลดครั้งนี้  ๓๐,๐00.- บาท  คงเหลือทั้งสิ้น  725,๒00.-  บาท  
 

  2. ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
  2.1. แผนงานบริหารงานคลัง  งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  งบประมาณที่ตั้งไว้        
-         บาท  งบประมาณคงเหลือ            -           ก่อนโอน        -       บาท  โอนเพ่ิม
ครั้งนี้  ๓๐,000.- บาท  คงเหลือทั้งสิ้น  ๓๐,000.- บาท 
 

รวมเงินโอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  ๓๐,000.- บาท 
(สามหม่ืนบาทถ้วน) 

เหตุผล 
 

  ด้วยงานพัสดุ กองคลัง มีความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
โดยมีรายละเอียดและเหตุผล ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน  1  ชุด   
เหตุผลที่จะจัดซื้อ  ด้วยปัจจุบันงานพัสดุ กองคลัง มีความจ าเป็นที่จะจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จ านวน  1  ชุด   
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้มา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙  ซึ่งหมดอายุการใช้งานแล้ว และตอนนี้
ได้ช ารุดเสื่อมสภาพ งานพัสดุ จึงไม่มีคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
การลงระบบบันทึกบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas และ การลง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ e-Gp 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยระเบียบวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25๖๓ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง                 
นางดวงใจ  รีอิน เจ้าหน้าที่พัสดุ ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 

-ขอเชิญ นางดวงใจ รีอิน นักวิชาการพัสดุช านาญการ ชี้แจงเพ่ิมเติม 
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นางดวงใจ  รีอิน 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประสาน  ชาวค าเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ งานพัสดุ กองคลัง มีความจ าเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) 
งบประมาณสามหมื่นบาท เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ จัดซื้อ ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2549 
ท าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ช ารุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับเหตุผลความจ าเป็นในการใช้งาน และ
อยากสอบถามว่าการประชุมครั้งก่อนเราซื้อเครื่องส ารองไฟ ครั้งนี้ต้องซื้อด้วยหรือไม่ 
 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๔ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานพัสดุ กองคลัง) อีกหรือไม่                    
ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม 
 

มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔              
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานพัสดุ กองคลัง) ( 12 เสียง) 
 

เรื่องอ่ืนๆ 
- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.วาโย                  
ด่านไทยวัฒนา 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากสอบถามว่างบประมาณของปีที่แล้ว มีเงินเข้า
เท่าไหร่ ขาดเท่าไหร่ และงบประมาณปีนี้เข้ามาเท่าไหร่แล้ว ถ้ามีงบประมาณเข้ามาแล้ว
โครงสร้างพื้นฐานจะเริ่มด าเนินการช่วงไหน 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.ประสาน  
ชาวค าเขต 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามที่กระผมได้ดูแลเกี่ยวกับประปา หมู่ที่ 2 ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อน เนื่องจากน้ าประปาขุ่น มีสีเหลือง คณะกรรมการประปาหมู่บ้านมีการแก้ไข 
ปรับปรุงหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ และเครื่องกรองน้ าช ารุด ได้ท าการเจาะ
บ่อบาดาลเพ่ิมอีก 2 บ่อ ยังไม่สามารถสูบน้ าขึ้นมาได้ ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีได้ไปประชุมที่
หมู่ที่ 2 และรับเรื่องไปแล้วว่าจะช่วยดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องน้ านี้ ทางคณะกรรมการประปา
หมู่บ้านจึงขอปั๊มบาดาล 5 แรง และมอเตอร์ 1 เครื่อง ใช้ในการสูบน้ าบาดาลที่เจาะไว้  
และการติดตั้งเครื่องกรองน้ าของหมู่ที่ 14 ด าเนินการถึงข้ันตอนไหนแล้ว  
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน                             
สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน เรื่องเทปูนซีเมนต์ซึ่งท่าน
นายกเทศมนตรีได้รับเรื่องไปแล้วแต่ยังไม่ได้ไปด าเนินการ  มีประชาชน หมู่ที่ 12 ได้แจ้ง
เรื่องมาอีกครั้ง อยากให้เทปูนซีเมนต์บริเวณสะพาน สี่แยกหน้าบ้านนายชุมพร มณีวรรณ
เพราะเป็นทางต่างระดับเวลารถพ่วงข้างสัญจรไปมาล าบาก 
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นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรี   ศรีละ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาทศบาล 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชรินทร์  ซาวค าเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเดช  ค าเงิน 
ประธานประชาคม หมู่ที่ 1 
 
 

 และเรื่องร่องโจ้ ประตูปิด เปิดน้ า เคยพูดไปแล้ว กลัวจะมีอุบัติเหตุ ถ้ามเีด็กตกลงไป
อันตรายถึงชีวิต 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน                             
สท.ศรี  ศรีละ  
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  เรื่องตะแกรงเหล็กปิดฝาท่อ ได้เสนอเรื่องนี้ไปแล้วยังไม่ได้รับ
การแก้ไข บางที่ผุพัง ช ารุด บริเวณหน้าร้านขายของ ฝาท่อช ารุดนานมาแล้ว ขอให้ไป
เปลี่ยนใหม่เพราะอันตราย กลัวจะเกิดอุบัติเหตุ อยากให้กองช่างไปส ารวจทั้งหมด 
-ถนน ซอย 19 เกิดอุบัติเหตุท าให้มีคนตาย ได้เสนอเรื่องนี้ไปนานแล้ว อยากให้มีการปรับ
ระดับถนนเพราะเป็นทางชัน  
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน                             
สท.ศรีวงค์  ใจปินตา  
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ บริเวณนาหนองปลาลุงทร น้ ากัดเซาะกลัวถนนจะยุบลงใน
หนองปลา 
-บริเวณโค้งป่าช้า หมู่ที่ 12 มีหลุม อยากให้ท าฝาเสริมเหล็กเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
-บริเวณทางโค้งหัวสะพานน้ าค า อยากให้เอาหินคลุกลงเพ่ิมปรับให้พื้นที่บริเวณนั้นเรียบ
เสมอกัน เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน                             
สท.ชรินทร์  ซาวค าเขต 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  สืบเนื่องจากท่านสท.ศรีวงค์  ใจปินตา   ได้พูดไปเกี่ยวกับบ่อ
พักบริเวณทางโค้ง แคบไป ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกันกับที่ท่านประธานสภาฯ ได้ไปส ารวจ
มาแล้ว อยากจะขยายพ้ืนที่ให้กว้างขึ้น และบริเวณนาลุงอินทร ์อยากให้ไปซ่อมแซมถนน 
เพราะช ารุดเป็นโพรง มีรถสัญจรจ านวนมากกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน                             
สท.ชัยวัน  ค าเงิน 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ   เรื่องกระจกโค้ง บริเวณป่าช้า นาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14               
นายถนอมศักดิ์ นาใจ ยังไม่ได้เอามาเปลี่ยนให้เนื่องจากอันเก่าช ารุด 
-อยากทราบว่ากล้องวงจรปิดในเขตเทศบาลมีทั้งหมดกี่จุด อยากให้ส ารวจทุกจุดให้ใช้งานได้
ไม่มีปัญหา  เคยมีกรณเีครื่องสูบน้ าของกระผมหายต้องการดูกล้องวงจรปิดย้อนหลัง ปรากฏ
ว่ากล้องเสียไม่สามารถใช้งานได้ 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 
ขอเชิญนายเดช ค าเงิน ประธานประชาคม หมู่ที่ 1            
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  กระผมอยากให้ต่อไฟฟ้าสู่เส้นทางการเกษตรเชื่อมจากนา  
นายถนอมศักดิ์  นาใจ  ประมาณ 15 ต้น อยากให้ด าเนินการช่วงนี้เพราะฝนไม่ตก ถ้าถึง
เดือนเมษายนจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ าใช้เพ่ือการเกษตร เนื่องจากน้ าแห้ง 
-ถนนหน้าบ้านผมที่วางท่อ อยากให้ไปเทคอนกรีตเพราะดินทรุดตัว 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสมพร  ซาวค าเขต 
ประธาน อปพร. หมู่ที่ 1 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงค์ศักดิ์  ติวงค์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตร ี
 
 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 
ขอเชิญนายสมพร  ซาวค าเขต ประธาน อพปร. หมู่ที่ 1            
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  กระผมอยากให้ทางเทศบาลเป็นผู้ไปแบ่งน้ าเข้านา                           
จัดระเบียบตั้งแต่ต้นน้ าลงมา เนื่องจากมีปัญหาในการแย่งน้ ากัน  
 

- มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือสอบถามหรือไม่ 
ถ้าไม่มีขอเชิญนายกเทศมนตรีตอบค าถาม 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  
-ประปา หมู่ที่ 2 เคยไปคุยกับคณะกรรมการประปาหมู่บ้านว่าจะแก้ไขอย่างไร และได้มี
หนังสือค าร้อง จากประธานคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน ว่ามีความประสงค์จัดซื้อปั๊ม
บาดาล 5 แรงและมอเตอร์ 5 แรงอย่างละหนึ่งเครื่อง เนื่องจากประปา หมู่ที่ 2 สูบน้ าขึ้น 
ไม่เพียงพอต่อการใช้งานสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และขอให้ตัดกิ่งไม้บริเวณ
ประปาเพราะกิ่งไม้ตกลงในบ่อพักน้ า เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ การจะจัดซื้อต้องด าเนินการ
ประชุมทั้งหมู่บ้านโดยเสนอเรื่องเข้ามาตามที่ประชุม และต้องขอความเห็นชอบจากสภา    
เราควรแก้ไขโดยการใช้น้ าค า ถ้าเกิดสูบขึ้นมาแล้วน้ าเป็นสนิมก็จะไม่สามารถใช้ได้ 
-การติดตั้งเครื่องกรองน้ า หมู่ที่ 14 ด าเนินการถึงไหนแล้ว ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 
ให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจง   
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องเครื่องกรองน้ า ของหมู่ที่ 14 ขณะนี้ได้ติดตั้งเรียบร้อย
แล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างการทดสอบระบบน้ า ยังไม่ได้ตรวจรับ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ พรุ่งนี้จะเข้าไปทดสอบ ถ้าใช้งานได้ดีจะน าเครื่องกรองน้ านี้
ไปติดตั้งให้หมู่ที่ 2 อยากสูบน้ าจากแม่น้ าค าข้ึนไปกรองแล้วผ่านกรองน้ าที่จะติดตั้งใหม่อีก
ครั้ง กรองลงในถังเก็บขนาดใหญ่ อยากใช้วิธีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยน้ าผิวดิน 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีว่าให้สูบน้ าค ามาใช้ กระผมคิดว่า
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพราะถ้าเกษตรกรเอาน้ าเข้านาน้ าก็จะขุ่น 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ จากที่กระผมเคยประสบปัญหาเรื่องของการสูบน้ าค ามาใช้
คือ 1. เกษตรกรเอาถังสารเคมีล้างในแม่น้ าค า ไม่อยากให้กระทบต่อสุขภาพในระยะยาว  
2. บ่อที่กรองสูบน้ าไม่ขึ้นเพราะทรายเกาะเต็มหัวกะโหลก กว่าจะสูบขึ้นใช้เวลานาน ถ้าน า
น้ ามาจากแม่น้ าค าก็จะมีปัญหาเรื่องน้ าเป็นสารเคมี ส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้เช่น โรคมะเร็ง 
 

-มีสมาชิกฯท่านใด หรือผู้ร่วมประชุมจะเสนอวิธีแก้ไขปัญหาน้ าหรือไม่ กระผมเสนอว่าขุดบ่อ
น้ าจะดีหรือไม่ ท าเหมือนสมัยก่อนขุดบ่อ กว้างประมาณ 1.50 เมตร ให้น้ าค าซึมลงมาแล้ว
สูบน้ าจากน้ าบ่อขึ้นคล้ายกับท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอเมื่อสักครู่ คล้ายกับบ่อบาดาลแต่
บ่อบาดาลไม่มีอากาศท่ีจะดันน้ าขึ้นมาแต่ถ้าดูดในที่โล่งน่าจะดีกว่า 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถ้าใช้น้ าจากแม่น้ าค าไม่ได้ การขุดบ่อน้ า จะขุดท่ีบริเวณไหน
ที่จะท าการกรองเบื้องต้น อยากให้ทุกคนช่วยกันระดมความคิดว่าจะไปขุดตรงบริเวณไหน 
เพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ านี้ 
-เทคอนกรีตบริเวณสะพาน มอบให้เลขานุการนายกเทศมนตรีติดตามเรื่องนี้ไปถ่ายรูปเสนอ
เรื่องเข้ามา 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ฝาปิดตะแกรงเหล็กให้ไปส ารวจทุกจุด 
-ถนนมีความสูงชัน ซอย 19  
-หนองปลาลุงทร ถนนฝั่งด้านใน ช ารุด ถ้าจะเข้าไปซ่อมแซมต้องได้รับการอนุญาตจาก
เจ้าของพ้ืนที่ก่อน ให้กองช่างไปส ารวจ ต้องใช้การเรียงหิน 
-ไหล่ทางบริเวณทางโค้งป่าช้า ให้เลขานุการนายกเทศมนตรีไปถ่ายรูปมา 
-ถนนนาลุงอินทรต์อนนี้ก าลังของบประมาณจากส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ขอเรียงหิน
หลายเส้น ให้เลขานุการนายกเทศมนตรีไปส ารวจ 
-กระจกโค้งบริเวณนาพ่อหลวงถนอม เนื่องจากรถเกี่ยวข้าวของลุงธรรมเกี่ยวกระจกแตกให้
ท าหนังสือแจ้งลุงธรรมแจ้งค่าเสียหาย 1 อัน 
-ขยายเขตไฟฟ้าจะทยอยด าเนินการ 
-ถนนหน้าบ้านลุงเดชให้เลขานุการนายกเทศมนตรีด าเนินการ 
-การแบ่งน้ าเข้านาไม่สามารถท าได้เพราะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเหมืองฝาย 
-เรื่องกล้องวงจรปิด ก าลังด าเนินการประสานช่างซ่อมมาดู  
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสริมเรื่องกล้องวงจรปิด อยากให้เทศบาลให้
ความส าคัญของเรื่องกล้องวงจรปิด ส ารวจทั้งหมดมีกี่จุด กล้องไหนที่เสียไม่ต้องซ่อม  ให้ซื้อ
ทั้งระบบเพราะที่ใช้อยู่ระบบมันล้าสมัย พังง่าย กลางคืนมองไม่เห็น มีปัญหาแบบนี้มานาน
และยังไม่ได้รับการแก้ไข เพราะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมากล้องวงจรปิดเป็นสิ่งที่จะบอก
ให้รู้ว่ามันเกิดอะไรเป็นหลักฐาน เทศบาลมีงบประมาณอยู่แล้ว แค่เสนอเรื่องเข้ามาสภา
พร้อมที่จะสนับสนุน  
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ยังไม่ได้ตอบประเด็น ฝาปิดท่อ ประตูปิด-เปิด
น้ า กระผมเสนอว่าใช้แผ่นส าเร็จ ขนาดประมาณ 2.50 เมตร จ านวน 3 แผ่น 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับถนนที่มีความสูงชัน อยากให้ไปแก้ไขโดยการถมดิน
หรือโดยวิธีใดก็ได้เพราะชาวบ้านกลัวจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก และเรื่องการแบ่งน้ าเข้านาถ้า
เทศบาลไม่ลงไปด าเนินการ เกรงว่าจะมีปัญหาชาวบ้านทะเลาะกันตามมา ตอนนี้เดือน
ธันวาคม แม่น้ าค าเริ่มแห้งแล้ว 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้เลขานุการฯ อ่านใบเสนอราคากล้องวงจรปิด 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ใบเสนอราคา ของหจก.เอส.ที.พี.อิเล็คโทรเซิร์ฟ  
-กล้องวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี  
ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ความละเอียด 4.0 mp  
จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 29,000                       เป็นเงิน 58,000 บาท 
-อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายแบบ 8 ช่อง                   18,000 บาท 
-Harddisk Survillane 8 TB                                         9,500 บาท 
-ค่าบริการติดตั้งและอุปกรณ์สิ้นเปลืองอ่ืนๆ                        3,000 บาท     
                                                ราคารวม              88,500  บาท 
                                                ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %   6,195  บาท 
                                                ราคาสุทธิ              94,695 บาท 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นางดวงใจ  รีอิน 
นักวิชาการพัสดุ 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายพงค์ศักดิ์  ติวงค์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรามีงบพัสดุ ใช้งบส่วนนี้ซื้อได้หรือไม่ 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถ้าเป็นกล้อง เรียกเป็นครุภัณฑ์ ถ้ามีราคามาตรฐานใช้ของ 
ไอซีที ถ้าเราไม่ใช้มาตรฐานของไอซีที ต้องประสานไปที่จังหวัดว่าเราไม่ใช้ของไอซีที เรา
เสนอรายละเอียดให้คณะกรรมการจังหวัดพิจารณา ถ้าจังหวัดอนุญาตเราก็สามารถซื้อได้ 
เราสามารถประสานได้ถ้าเราขอซื้อนอกราคามาตรฐาน   
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมเคยไปติดต่อร้านข้างโรงเรียนแม่จัน ถ้ากล้องวงจรปิด
อย่างดีที่สามารถพูดผ่านกล้องได้ ชุดหนึ่ง 12 ตัว ไม่เกินชุดละ สามหมื่นบาท ให้ร้านเขามา
เสนอราคาได้หรือไม่ เพราะทางร้านก็มีทะเบียนพาณิชย์  อยากให้หาวิธีการที่จะได้กล้อง
วงจรปิดในราคาที่ไม่สูงมาก เพราะเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการและเป็นประโยชน์ต่อทาง
เทศบาล 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ท าไมไม่ติดต่อร้านที่ขายถูก ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ 
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุตอบค าถาม ท าไมไม่ไปซื้อร้านที่ราคาถูก 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ แต่ละร้านที่เสนอราคามาสูงเพราะร้านที่เราไปติดต่อจะตั้ง
ราคาตามมาตรฐานไอซีที ว่ากล้องวงจรปิดเป็นครุภัณฑ์ ซึ่งกระทรวงฯ ได้ก าหนดราคาเป็น
มาตรฐานไว้สูง ทางร้านก็จะตั้งราคาส าหรับขายให้หน่ วยงานราชการสูงตามราคาที่
มาตรฐานก าหนดไว้ จะแตกต่างกับราคาที่เราพกเงินสดส่วนตัวไปซื้อใช้เอง 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมจะให้ปลัดเทศบาล นักวิชาการพัสดุ และนักป้องกันฯ 
ไปด าเนินการหารายละเอียดและราคากล้องวงจรปิด ที่มีราคาถูกให้จัดซื้อจัดจ้างได้ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ มี 3 เรื่อง ที่ท่านนายกฯ ยังไม่ได้ตอบเรื่องถนนลาดชันแล้วเกิด
อุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต เรื่องแบ่งน้ าเข้านา และเรื่องงบประมาณประจ าปี 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องถนนลาดชัน ถ้าเราจะแก้ไขสามารถใช้งบซ่อมแซมได้
หรือไม่ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ผู้อ านวยการกองช่างตอบ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ งบซ่อมแซมสามารถใช้ได้ แต่กรณีนี้ต้องใช้งบจ านวนมาก
ควรจะใช้งบประจ าปี 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ตามที่ผู้อ านวยการกองช่าง บอกให้ใช้งบประมาณประจ าปี
ถือว่าดี แต่ไม่ทราบว่าถ้าใช้งบประมาณประจ าปี จะได้ด าเนินการแก้ไขเมื่อไหร่เพราะต้องรอ
ประชาคม ในระหว่างที่รอการซ่อมแซมอยากจะให้ไปท าเครื่องหมายสัญลักษณ์แถบสีขาว
แดง หรือป้าย ชะลอความเร็ว 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถ้าซ่อมแซมถนนเส้นนี้ความยาวไม่เกิน 20 เมตร ใช้เงิน
ประมาณ สี่หมื่นสี่พัน ไม่เกินหนึ่งแสน 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวหัทญา ชัยชมภู 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถ้าตอนนี้เรามีงบประมาณซ่อมแซม อยากจะให้ด าเนินการ
เลยเพราะตอนนี้มีการเลือกตั้งแล้ว อยากให้ท าในตอนที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่  ถ้ามีประกาศ
เลือกตั้งมาก็จะไม่สามารถท าได้ 
 

-กระผมขอเสนอความคิดเห็น งบประมาณพัสดุเราใช้ทั้งหมดในเขตเทศบาลของเรา เมื่อมี
อุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วต้องแก้ไข อยากจะให้ใช้งบประมาณตามที่ท่านผู้อ านวยการกองช่าง
เสนอ ถ้ามองแบบภาพรวมเพราะเพ่ิงจะผ่านงบประมาณ ปี 2564 มาสามเดือน และยัง        
มีส่วนอ่ืนที่ต้องใช้งบในการซ่อมแซมอีก 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องนี้จะน าไปพิจารณาแล้วจะด าเนินการแก้ไขให้ 
-งบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
รายรับที่ประมาณการ    58,000,000.00 บาท 
รับจริง                      52,693,973.35 บาท 
หักส ารองเงินเดือน 3 เดือน และร้อยละ 10 ของงบประมาณ  11,336,801.00 บาท 
เงินสะสมคงเหลือ       -  2,114,543,47 บาท 
เงินทุนส ารองเงินสะสม  22,153,042,30 บาท 
-งบประมาณ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
รายรับที่ประมาณการ    59,000,000.00 บาท 
รับจริง                     13,181,681.94  บาท 
-เรื่องโครงสร้างพื้นฐานจะค่อยๆด าเนินการไป 
-เรื่องการแบ่งน้ า ถ้าจะให้เทศบาลลงไปด าเนินการต้องให้ชาวนาที่ได้รับผลกระทบปัญหา
ต่างๆ รวบรวมรายชื่อเสนอเรื่องขึ้นมา 
-เทศบาลได้ด าเนินการเก็บถังขยะแล้ว  
-กีฬานักเรียนต าบลแม่ค าปีนี้ได้ยกเลิกแล้ว 
-งานวันเด็กมอบให้ทางโรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรม 
-งานของดีอ าเภอแม่จัน จัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จะมีหนังสือแจ้งก าหนดการ
ต่างๆ ส่งให้ และขอความร่วมมือทุกคนให้มาร่วมงาน 
-ตอนนี้เรายังไม่มีผู้ลงสมัครนักร้อง 
-รถแบคโฮซ่อม อยู่บริเวณหลังเทศบาล ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมประมาณหกหมื่น
บาท 
 

-มีสมาชิกฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเชิญผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขสรุปผลการไปศึกษาดูงาน 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ สรุปการศึกษาดูงานที่ ต าบลครึ่งใต้ อ าเภอเชียงของ เมื่อวันที่ 
1 ธันวาคม ที่ผ่านมาเป้าหมายที่ตั้งไว้จ านวน 100 คน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 99 คน ขาด 1 
คน เนื่องจากติดภารกิจด่วนไม่สามารถไปร่วมศึกษาดูงานได้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้า
ร่วมงานวันนั้น ผ่านไปด้วยดี การไปศึกษาที่บ้านครึ่งใต้เป้าหมายหลักคือการน าแกนน าของ
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ที่เป็นชุมชนต้นแบบเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง
ที่ได้รับงบประมาณมาจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เป้าหมายคือคณะกรรมการทั้งสองหมู่บ้าน 
รวมถึงแกนน าของทุกหมู่บ้าน ไม่ได้เปรียบเทียบชุมชน เพราะลักษณะของชุมชนมีความ
ต่างกันของเรามีความเป็นชุมชนเมืองมากกว่า แต่เราได้ไปศึกษาวิธีคิดของชุมชนครึ่งใต้             
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นางสาวหัทญา ชัยชมภู 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรี  ศรีละ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายพิทักษ์  กาบแก้ว 
ผอ.ร.ร. ทต.แม่ค า 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

ว่าเริ่มต้นอย่างไรท าไมถึงร่วมมือกัน ท าไมกลุ่มต่างๆ ถึงเข้มแข็ง กลุ่มที่เข้มแข็งเริ่มต้นจาก
ผู้น าก่อน มีการก าหนดระเบียบชัดเจนในหมู่บ้าน ในระเบียบจะระบุ ถ้ากระท าผิดจะมี
บทลงโทษอย่างไร มีการบังคับใช้มาตรการชัดเจนและมีการเฝ้าระวังและลงโทษ                   
การรวมกลุ่มต่างๆ การสร้างวิสาหกิจชุมชน ยกตัวอย่างเช่นธนาคารขยะ มีการรวมหุ้น มีเงิน
ปันผล และร้านค้าศูนย์บาท ก็ได้แนวทางมาด าเนินการกับหมู่บ้านน าร่องของเราคือการไป
ตลาดให้ใช้ตะกร้าแทนการใส่ถุงพลาสติก ถ้าไม่รับถุงพลาสติกจะมีคูปองให้ เขียนชื่อ ที่อยู่ 
เบอร์โทรศัพท์ ทุกสามเดือนจะมีการจับฉลาก โดยจะน าเงินจากการที่เราขายขยะได้มาเป็น
ของช าร่วยหรือของรางวัลให้กับคนที่ร่วมรณรงค์ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นแนวคิด                  
ที่จะช่วยลดถุงพลาสติกในหมู่บ้าน และหลายเรื่องมีการเชื่อมโยงไปถึงด้านเศรษฐกิจพอเพียง
จะได้ส่งเสริมกันต่อไป 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ ท่านสท. ศรี  ศรีละ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมมี 2 เรื่อง มีเด็กเยาวชนไปเล่นกีฬาที่สนามโรงเรียน
เทศบาล มีการจุดประทัดส่งเสียงดัง จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร 
-ขอฝากท่านผู้อ านวยการโรงเรียน ให้ครูเวรประจ าวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาให้เร็วขึ้น 
เพราะมีรถตูร้ับส่งเด็กมารอนานมาก จอดอยู่บริเวณหน้าประตูโรงเรียน 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ ท่านสท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตอนนี้น้ าค าแห้ง มีกลุ่มชนเผ่าชาวเขามาหาปลา บางคนเอา
คลอรีนมาใช้ในการจับปลา อยากให้ท าเหมือนปีที่ผ่านมา ที่เอารถแบคโฮไปขุดท าเป็นคันกั้น
น้ าให้น้ าไหลด้านข้าง ท าป้ายติดเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า มีมาตรการลงโทษถ้าจับปลา
โดยใช้สารคลอรีน ถ้าท าวิธีนี้ก็จะเป็นผลดีกับประชาชนจะได้สูบน้ าไปใช้ ปลาก็จะไม่สูญพันธุ์ 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ขอตอบเรื่องครูเวรประจ าวัน และกิจกรรมในโรงเรียน                    
ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ มอบให้ผู้อ านวยการโรงเรียนตอบค าถาม 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เรื่องครูเวรประจ าวัน ครูจะนัดรถตู้รับส่งนักเรียน เวลา 
07.00 น. ของทุกวัน เพราะเด็กเล็ก อนุบาล 1 – อนุบาล 3 จะไปรับใช้เวลาไม่เกิน ครึ่ง
ชั่วโมง แต่ปรากฏว่ารถตู้คันดังกล่าวมาเร็วกว่าเวลานัด ทุกวันกระผมจะมาถึงโรงเรียนก่อน 
07.00 น. เวลาประมาณ 06.45 น. จะเห็นรถตู้จอดรออยู่บริเวณประตูโรงเรียน และอีก
ส่วนหนึ่งเด็กนักเรียนมาจากหลายหมู่บ้าน เกือบ 30 หมู่บ้าน เด็กบางคน 06.30 น. มาถึง
โรงเรียนแล้วเพราะผู้ปกครองต้องไปท างาน เด็กบางคนมาก่อนครูเวร ก็จะมาเจอนักการภาร
โรงทั้งสองคน ครูเวรมาปฏิบัติหน้าที่ก่อน 07.00 น.ทุกวัน เพียงแค่รถตู้มาก่อนเวลาที่นัดไว้ 
และเรื่องการเล่นประทัดในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้น าเรียนคณะกรรมการโรงเรียน ได้เสนอ
ปัญหาต่าง ๆ ให้ทราบแล้ว 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 

นางสาวหัทญา  ชัยชมภู 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 

 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายพรชัย  ศิริยานนท์ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  เรื่องรถตู้รับส่งนักเรียน ให้ครูเวรประสานกับรถตู้ให้ไปจอด
รอไกลๆ หน้าประตูโรงเรียน การจุดประทัดขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ถามผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขฯ ว่าการจุดประทัดผิด พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือไม ่
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข ถ้ามีกลิ่น ต้องเป็นกลิ่นที่
กระทบต่อสุขภาพ ในด้านสาธารณสุข เสียงประทัดไม่น่าจะกระทบ เสียงต้องดังถึงเกณฑ์คือ 
85 เดซิเบล ถึงจะกระทบต่อสุขภาพ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ขั้นตอนแรกอยากจะให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศห้ามก่อน 
สมาชิกฯ มีความคิดเห็นอย่างไร เพราะจะไปใช้ข้อกฎหมายมาบังคับเกินไปก็ไม่ได้ 
-เรื่องก้ันแม่น้ าค า ปีนี้เราสร้างแล้วแต่น้ าได้พัดที่กั้นพังไปแล้ว เพราะอีกฝั่งมีตะแกรงเหล็ก 
น้ าเลาะเข้าด้านในตะแกรง ซึ่งแก้ไขได้ยาก 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  กระผมเคยเห็นท่าน สท.ประเสริฐ รีอินทร์ ท าที่กั้นน้ าได้ดี 
อยากจะให้ไปศึกษารูปแบบวิธีท าจากท่าน สท.ประเสริฐ 
 

-ขอเชิญท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์ บอกวิธีการก้ันน้ า 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมได้ท าเหมือนกาน้ าต้ม ท าร่องเลาะริมตลิ่ง เล็กๆ แล้ว
ต้องคอยไปเสริมคันเรื่อยๆ  ถ้าเอาท่อไปใส่ไม่สามารถท าได้กระผมเคยลองท าแล้ว 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  กระผมขอให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง ชี้แจง
เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ าหมู่ที่ 14 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ระบบกรองน้ าหมู่ที่ 14 เป็นถังเหล็กกรองหิน ทราย 
แมงกานีส คาร์บอน กรองผ่านระบบน้ าประปาจากถังสูง ผ่านระบบกรองจากถังปีโป้ ผ่าน
คลอรีนขึ้นถังสูง ในวันส่งมอบงานจะมีการทดสอบ โดยชุดทดสอบที่มาพร้อมกับระบบ
ประปา จะมีการทดสอบคลอรีน ความเป็นกรด ด่าง สี กลิ่น ถ้าผลออกมาเป็นอย่างไร
จะแจ้งให้ทราบ ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองใช้ 
 

-มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอเชิญสท.ศรีวงค์  ใจปินตา เสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหาน้ า 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ตามที่กระผมเห็นวิธีการแก้ไขน้ าของต าบลแม่ไร่ ถังที่เก็บ
น้ าฝน เอาไปวางบนกรองน้ าทีไ่หลเวียนแล้วก็สูบน้ าจากบาดาลไปพักไว้ตรงนั้น ต่อน้ าจากถัง
เก็บน้ าข้างบนเข้าไปในถังเพ่ือจะย้อนน้ าออก จะมีท่อออกสองอัน เพราะมีกรองจากชั้นแรก 
และมาผ่านกรองชั้นที่สอง แค่นี้น้ าก็ใสแล้ว และยังมีถังกรองรอบสุดท้ายที่จะส่งให้
ประชาชนน าไปใช้ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ปัญหาของเรามีตั้งแต่การสูบน้ าขึ้นมา และจะเอาน้ ามาจาก
ไหน ขอให้หัวหน้าฝ่ายแบบแผนประสานกับ ท่านสท.ศรีวงค์  ใจปินตา ไปศึกษาวิธีการแก้ไข
ปัญหาน้ าจากต าบลแม่ไร่ แล้วน ามาแก้ไขให้ได้ 
  






