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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  คร้ังท่ี  1  ประจ าปี  2562 

 วันพฤหัสบดี  ที่  28  กุมภาพันธ์  2562   เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

 

ผู้มาประชุม 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นางศรีไว  ยะจา ประธานสภาเทศบาล ศรไีว  ยะจา 

๒. นายเสถียร  ทาเขียว รองประธานสภาเทศบาล เสถียร  ทาเขียว 

๓. นางผอ่งศรี  ชัยรุ่งเรอืง เลขานุการสภาเทศบาล ผอ่งศรี  ชัยรุ่งเรอืง 

4. นายจรัญ  กิจสุภา สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ  กิจสุภา 

5. นายรัส  อุเต็น สมาชิกสภาเทศบาล รัส  อุเต็น 

6. นายบุญมี  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  ไชยเทพ 

7. นายทวีสิน  มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ทวีสิน  มูลเทพ 

8. นายมงคล  ถาปินตา สมาชิกสภาเทศบาล มงคล  ถาปินตา 

9. นายธีรศานต์  เดชปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ธีรศานต์  เดชปัญญา 

๑0. นายประเสริฐ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล ประเสริฐ  บุญมา 

๑1. นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมบูรณ์  ชูยกปิ่น 

12. นายนนทวัฒน์  วรรณา สมาชิกสภาเทศบาล นนทวัฒน์  วรรณา 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

  ไม่ม ี

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอดุลย์  เตชะ รองนายกเทศมนตรี อดุลย์  เตชะ 

2. นายฉลอง  เครื่องนันตา รองนายกเทศมนตรี ฉลอง  เครื่องนันตา 

2. นายนพพร  พยัคฆา เลขานุการนายกฯ นพพร  พยัคฆา 

3. นายกษิตกิานต ์ ปาจุวัง รองปลัดเทศบาล กษิตกิานต ์ ปาจุวัง 
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4.  นางสาวอรวรรณ  ตันหล้า หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง อรวรรณ  ตันหล้า 

5. นายชวารินทร์  เขื่อนจินดาวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยการโยธา ชวารนิทร์ เขื่อนจินดาวงศ์ 

6. นางสาวเกษศิรินทร์  กันทะอินทร์ หัวหนา้ส านักปลัด เกษศริินทร์  กันทะอินทร์ 

7. นางพัชรี  ถิรขจรวงค์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา พัชร ี ถิรขจรวงค์ 

8. นายธนวัฒน์  บุญทวี ผอ.รร. อนุบาลเทศบาลฯ ธนวัฒน์  บุญทวี 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ         ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การประชุมในวันนี้            

มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ มาประชุม จ านวน  12  คน ข้าพเจ้าขอเปิด

การประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี     

๒๕62 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับต่อไป 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ และผูเ้ข้าร่วมการประชุม

ทุกท่าน ขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลแม่คอื เรื่อง  การเปิดสมัย

ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คอื สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  2562 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

เรื่อง  การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

สมัยสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  2562 

.............................................. 

ด้วยสภาเทศบาลต าบลแม่คือ ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  

2561  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  1  ประจ าปี  2562  มีก าหนด  30  

วัน เริ่มตัง้แต่ วันที่  วันที่  1  กุมภาพันธ์  ถึง  2  มีนาคม  2562 

อาศัยอ านาจในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 แก้ไข

เพิ่มเติม (ถึงฉบับที่  13)  พ.ศ.  2552 มีก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบล

แม่คือ สมัยที่   1  ประจ าปี   2562  ในวันที่   28   กุมภาพันธ์   2562               

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ  

          จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2562 
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ศรไีว  ยะจา 

(นางศรีไว  ยะจา) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมงานการแข่งขันกีฬาฟูตบอล ของ    

หมูท่ี่  4  บ้านป่าบง  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คอื สมัยสามัญ  

                   สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  

2561 

ประธานสภาฯ          สมาชิกท่านใดต้องการ  แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯได้ส่งให้ 

ขอท่านสมาชิกสภาเทศบาล ตรวจดูทุกหน้า ถ้าท่านผูใ้ดประสงค์จะแก้ไขข้อความ 

ค าผิด  ขอเรียนเชญิ  

ประธานสภาฯ มีผู้ใดจะเสนอแก้ไขประเด็นใดหรอืไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมใน

การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  

ประจ าปี  2561  เมื่อวันที่ 20  พฤศจิกายน  2561 

มติท่ีประชุมฯ           สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล        

แม่คือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังท่ี  1  ประจ าปี  2561 เมื่อวันท่ี 20  

พฤศจกิายน  2561 

                            ด้วยมติเห็นชอบ  9  เสียง   

 ไม่เห็นชอบ    -  เสียง 

งดออกเสียง  3  เสียง 

ระเบียบวาระที่  3        ญัตติ  การพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุม สมัยสามัญ ระยะเวลา

ประชุมและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี  2562  และ

ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาประชุมสามัญ

สมัยแรก ประจ าปี 2563 
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ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.

2547 ข้อ 21 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวัน

เริ่มตน้ประชุม สมัยประชุมสามัญของแต่ละปีนัน้ วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี

ของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป     

ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น 

พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

ในการนี้ จงึขอใหส้มาชิกสภาฯ ได้เสนอการก าหนดจ านวนสมัยประชุม สมัยสามัญ 

ระยะเวลาประชุมและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี 2562 และก าหนด

วันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี 

2563 ต่อไป 

เลขานุการฯ เรียนท่านประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอเสนอ

จ านวนสมัยประชุม สมัยสามัญ ระยะเวลาประชุมและวันเริ่มตน้ประชุมสมัยสามัญ 

ประจ าปี 2562 และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาประชุม

สามัญสมัยแรก ประจ าปี 2563 รายละเอียด ดังนี้ 

1.  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ สมัยสามัญ ประจ าปี  2562 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  วันที่  1 - 30  พฤษภาคม  2562 ระยะเวลา  30  วัน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3  วันที่  1 -  30 สิงหาคม 2562  ระยะเวลา  30  วัน 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4  วันที่  1-30 พฤศจกิายน  2562  ระยะเวลา  30  วัน 

2.  ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ สมัยสามัญ และระยะเวลา

ประชุมสามัญสมัยแรก ประจ าปี 2563 

สมัยแรก  วันที่  1 กุมภาพันธ์  2563 –  1  มีนาคม  2563 ระยะเวลา  30 วัน 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรอืไม่ หากไม่มี ขอมตทิี่ประชุมก าหนดจ านวน

สมัยประชุม สมัยสามัญ ระยะเวลาประชุมและวันเริ่มตน้ประชุมสมัยสามัญ 

ประจ าปี 2562 และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญและระยะเวลาประชุม

สามัญสมัยแรก ประจ าปี 2563 

มติท่ีประชุม  

มีมติเห็นชอบ  10 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   -   เสยีง   

งดออกเสียง  2 เสยีง 
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-  พักรับประทานอาหารว่าง    - 

 

ระเบียบวาระที่  5 ญัตติ  แจ้งเพื่อทราบ 

 การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ.  2561 – 2564 

ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้  ขอเชิญ นายอุดม  อิ่นค า  นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ         

แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

นายเทศมนตรี เรียนประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ในรายละเอียดญัตติแจง้เพื่อ

ทราบของวาระนี้ จะขออนุญาตประธานสภาฯ ให้ นางนงนาถ  ค าราพิช  ต าแหน่ง

นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับ

ทราบ 

ประธานสภาฯ ขอเรียนเชิญ  นางนงนาถ  ค าราพิช  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ ชีแ้จงรายละเอียดใหท้ี่ประชุมได้รับทราบ 

นางนงนาถ    เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ขอชี้แจงรายละเอียดในญัตติแจ้งเพื่อทราบให้ที่ประชุมสภาฯ 

ได้รับทราบ ดังนี้ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1)  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559  

ก าหนดให้เทศบาลด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีใหด้ าเนนิการตาม

ขั้นตอน  ดังนี้ 

ข้อ 17 

   1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ

และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา

ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ

ทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อน ามาก าหนดแนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     

   2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทาง

ข้อมูลน ามาวเิคราะหเ์พื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 
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   3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพื่อ

เสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น 

   4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   และ

ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

    ข้อ  22 

   เพื่อประโยชน์ของประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพิ่มเติมหรอื

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้  โดยด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรอืเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความ

จ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเตมิหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อเสนอผูบ้ริหารท้องถิ่น 

(3) ผูบ้ริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเตมิหรอื

เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรอื

เปลี่ยนแปลง 

ทั้งนี้เทศบาลต าบลแม่คอื ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จงึขอแจง้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เพื่อรับทราบการเพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) 

ที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี   6      เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะแจ้งเรื่องอื่น ๆ ในวาระนี้ ก็ขอเรียนเชิญ 

ประธานสภาฯ             ๑.  ขอให้เทศบาลฯ เพิ่มจ านวนเสียงตามสายในแต่ละจุดที่ได้แจ้งไว้ด้วย และขอให้แก้ไข
เสียงตามสายของหมู่ ๑ ที่มีเสียงสะท้อนฟังไม่รู้เรื่อง 

 ๒.  ขอให้ประชาสัมพันธ์งดเผาขยะในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านมักจะเผาตอนกลางคืน 
๓.   การลงหินคลุกขอให้เทศบาลฯ ด าเนินการภายในเดือน เมษายน นี้ หากเข้าหน้าฝน

อาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ และเห็นควรด าเนินการในหมู่บ้านที่มีปัญหาและ
ความต้องการมากๆ ก่อน 

นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาฯ และ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ในเรื่องการลงหินคลุกนั้น 
อยากท าให้คลอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน เพราะมีความต้องการเหมือนกันหมด     แต่
งบประมาณที่จะเข้ามามักจะเข้ามาเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว  และแต่ละโครงการก็ใช้
งบประมาณจ านวนมาก เทศบาลฯ จะได้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไปตามที่ท่านประธานฯ 
เสนอ 
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 กรณีเรื่องเสียงตามสาย ขอเรียนว่าอุปกรณ์เสียงตามสายมีการใช้งานมายาวนานมาก จึง
ช ารุดอยู่ตลอด หากจะให้เสียงตามสายมีประสิทธิภาพคงต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมดให้
ทันสมัย แต่ใช้งบประมาณสูงมากๆ เรื่องนี้ขอรับไว้พิจารณาต่อไป 

 กรณีเรื่องเผาขยะ ผู้ตรวจฯ รับทราบและเข้าใจปัญหาดี จึงขอให้หน่วยงานราชการ
พิจารณารณรงค์ให้งดเผาขยะทุกประเภทในพ้ืนที่ หากบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด
อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในชุมชนได้  และขอเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมในสภาฯ ผู้
ตรวจฯ ให้ข้อแนะน าเน้นย้ า ได้แก่ เรื่องการก าจัดขยะเปียก เทศบาลฯ ได้มอบหมายให้
รองปลัดฯ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคได้แก่ในหมู่บ้านจัดสรร การ
จัดการขยะเปียกมีปัญหามาก เสนอว่าควรมีพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือเป็นจุดน าขยะเปียกมา
ทิ้ง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนในหมู่บ้านจัดสรรใช้ซ้าหลุมในการคัดแยกขยะเปียก เพราะ
ใช้เนื้อที่น้อย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ประหยัด ลดขยะเปียกได้จ านวนมาก สรุปผลการตรวจ
ของคณะผู้ตรวจฯ ได้แก่ ต้นไม้บริเวณรอบๆ ศูนย์เด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาลฯ 
สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆ ได้  ห้องน้ าในอาคารส านักงานได้รับค าชื่นชม แต่
ห้องท างานขอให้ปรับปรุงให้เรียบร้อย น า     ๕ ส. มาใช้ 

 ขอแจ้งเพ่ิมเติมให้ทราบในที่ประชุมแห่งนี้ เทศบาลฯ จะจัดงานวันท้องถิ่นไทยในวัน
จันทร์ที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันท าบุญเปิดอาคารอุดมสุขในวันอังคารที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ใช้งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และได้
ขออนุเคราะห์คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ สมทบงบประมาณคนละ ๑,๐๐๐ บาท 

 - มีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างสนามกีฬาหน้าศูนย์เด็กเล็ก
ฯ การขยายไหล่ทางหมู่ท่ี ๓ เป็นต้น 

นายนนทวัฒน์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน ขอให้นายกฯ ประสานผู้รับเหมาที่ติดตั้งป้ายซอย ให้ตรวจสอบ ดูแล 
และซ่อมแซมด้วย เพราะมีป้ายบางแห่งเริ่มช ารุดแล้ว 

นายเสถียร เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน แจ้งป้ายซอยหมู่ ๔ หักช ารุด ขอให้ซ่อมแซมเพ่ิมเติมอีกจุดด้วย 

นายกเทศมนตรี กรณีป้ายซอย ขณะนี้กองช่างได้ท าการส ารวจป้ายซอยที่ช ารุด และป้ายซอย       ที่ยัง
ขาดอยู่เรียบร้อยแล้ว จะได้ประสานผู้รับเหมาด าเนินการต่อไป 

นายมงคล เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

การประชุมทุกท่าน ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีรถขนส่งไก่ของบริษัท เบทาโกร จ ากัด มี
ขนาดใหญ่มักจะเบียดป้ายซอยท าให้ป้ายซอยหักช ารุดขอให้เทศบาลฯ แจ้งบริษัท เบทา
โกรฯ ด้วย 

ประธานสภาฯ ขอความความอนุเคราะห์ให้ท่านนายกประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ในการ
ม้วนเก็บสายไฟฟ้าบริเวณถนนที่ นายมงคล  ถาปินตา ได้แจ้งนั้น เพราะสายไฟฟ้าหย่อน
ยาน ห้อยไม่เป็นระเบียบ อาจเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมาได้  
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นายกเทศมนตรี ได้รับทราบปัญหาแล้ว ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะได้
น าเข้าที่ประชุมประจ าเดือนต่อไป 

นางผ่องศรี เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และนายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ และผู้เข้าร่วม

การประชุมทุกท่าน ขอแจ้งปัญหาของประชาชนในที่ประชุมสภาฯ ดังนี้ 
๑.  ขอให้เทศบาลฯ ท ารั้ว หรือท่ีกั้น หรือป้ายบอกบริเวณด้านข้างอาคารอุดมสุขด้านทิศ

ใต้ซึ่งเป็นหนองน้ า เพราะว่าอาจมีผู้ที่ไม่รู้ว่าเป็นหนองน้ าไปเดิน หรือเข้าไปใน
บริเวณดังกล่าวอาจเป็นอันตรายได้ 

๒.  แจ้งเรื่องโรงงานที่ท าเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่หมู่ที่ ๒ มีผู้ได้รับความเดือดร้อนแจ้งมาว่า เมื่อ
เทศบาลฯ เข้าไปตรวจสอบขอมิให้แจ้งว่ามีผู้ร้องเรียน เนื่องจากเป็นญาติพ่ีน้องกัน
กลัวผิดใจกันและท าให้อยู่กันด้วยความล าบากใจ 

นายกเทศมนตรี ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ใส่ใจในปัญหาของประชาชน และน าเสนอปัญหาให้ที่
ประชุมได้รับทราบ และทางผู้บริหารก็จะน าปัญหาไปแก้ไขให้ประชาชนต่อไปจากปัญหา
ดังกล่าว คณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลฯ ได้เข้าไป
ตรวจสอบแล้ว ได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ประกอบการแล้ว ผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตาม เชื่อ
ว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน ส่วนเรื่องป้ายหรือรั้วด้านข้างอาคารอุดมสุขนั้น เทศบาลฯ 
รับทราบและจะได้ด าเนินการต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอให้เทศบาลฯ ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาขยะในช่วงนี้     เพ่ือลด
มลพิษของอากาศและความขัดแย้งในชุมชนและขอเรียนเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
ร่วมงานกิจกรรมวันเปิดอาคารอุดมสุข ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒  โดยพร้อม
เพรียงกัน แต่งกายเครื่องแบบกากีแขนยาว 

 ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านส าหรับการพิจารณาญัตติต่างๆ ในการประชุม   

ครั้งนี้ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่   หากไม่มี ขอปิดการประชุม

สภาเทศบาลต าบลแม่คือ  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่  1  ประจ าปี ๒๕62

ต่อไป และขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม 

ปิดประชุมเวลา 14.00  น. 
 

                                       ลงชื่อ)     ผ่องศรี  ชัยรุ่งเรอืง     ผูบ้ันทึกการประชุม 

                                                 (นางผ่องศรี  ชัยรุ่งเรอืง) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

 

                             (ลงชื่อ)        ศรไีว  ยะจา           ผูต้รวจบันทึกการประชุม 

    (นางศรีไว  ยะจา) 

                                             ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่คอื 
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