
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
สมัยสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันศุกร์  ที่ 15  เดือน กมุภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕62  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายฐาณัฐพงษ์ อินศรี รองประธานสภาเทศบาล ฐาณัฐพงษ์  อินศรี  
๒ นายอินตา สุวรรณการ สมาชิกสภาเทศบาล อินตา  สุวรรณการ  
๓ นายบุญสอน  ปงรังษี สมาชิกสภาเทศบาล บุญสอน  ปงรังษี  
๔ นางดา ริมทอง สมาชิกสภาเทศบาล ดา  ริมทอง  
๕ นายอินถา  มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล อินถา  มะโนค า  
๖ นายสุค า  สุวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล สุค า สุวรรณ์  
๗ นายกิตติพิชญ์ มะโนค า สมาชิกสภาเทศบาล กิตติพิชญ์ มะโนค า  
๘ นายสมเกียรติ หวายค า เลขานุการสภาเทศบาล สมเกียรติ  หวายค า  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายตา  ภิราษร ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี ตา  ภิราษร  
2 นายวิรัตน์ หนุ่มรักชาติ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ วิรัตน์ หนุ่มรักชาติ  
3 นางสาวรัตติกาล แสนอินทร์ นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ รัตติกาล แสนอินทร์  
4 นายถวิล  เมืองสิงห์ เจ้าพนักงานป้องกัน ถวิล  เมืองสิงห์  

ผู้เข้าไม่ร่วมประชมุ 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ ว่าที่ร้อยตรีด ารงศักดิ์  ขวัญชัย นายกเทศมนตรี - ติดราชการ 
๒ นายสมชาย  ขวัญชัย รองนายกเทศมนตรี - ติดราชการ 
3 นายอานนท์  วงษารัตน์ รองนายกเทศมนตรี - ติดราชการ 
๔ นายธนพนธ์  ศรีสวัสดิ ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี - ติดราชการ 
5 นายประสงค์  เมืองมูล ปลัดเทศบาลต าบลป่าก่อด า - ไปราชการ 
6 นางวาสนา  นันตะกูล ผู้อ านวยการกองการศึกษา - ติดราชการ 
7 นายสมศักดิ์   นันทะชัย ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ - ติดราชการ 
8 นายณัฏฐสิทธิ์  เครือวงค์ ผู้อ านวยการกองช่าง - ติดราชการ 
9 นางมลิกา  เกตุแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง - ติดราชการ 

10 นายพินิจพล  พรมวงค์ รก.ผอ.สถานศึกษา - ติดราชการ 
11 นายพิชัย พรมสี หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - ติดราชการ 
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ครบองค์ประชุม เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.45 น. 

นายวิรัตน์ฯ - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญ นายฐาณัฐพงษ์  อินศรี รองประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 
ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภา - ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด าทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมสภาสมัย
สามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในวันศุกร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕62            
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานสภา - เรื่องที่ 1.1 หนังสืออ าเภอแม่ลาว ที่ ชร 0023.17/455  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2562 
เรื่อง ประธานสภาเทศบาลขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  ด้วยนายประพันธ์  
พลสารัตน์ ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า ได้ท าหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลป่าก่อด า เพ่ือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 2 โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า จะต้องด าเนินการเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งประธานสภาเทศบาลที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง ตาม
มาตรา 20 ตรี แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลฯ ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับไปครับ 

  เรื่องที่ 1.2 หนังสืออ าเภอแม่ลาว ที่ ชร 1618.1/431  ลงวันที่ 31  มกราคม  2562          
เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียน นายกเทศมนตรีต าบลทุกแห่ง 
ด้วยอ าเภอแม่ลาวได้รับแจ้งจากส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวั ดเชียงรายว่า            
ด้วยพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ได้มีผลใช้บังคับ
แล้วประกอบกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซ่ึงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 78 วรรคหนึ่งประกอบมาตรา 149 ได้บัญญัติ
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระท าการใดๆ  เพ่ือเป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง และมีบทก าหนดโทษผู้ที่กระท าการฝ่าฝนนต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 1 
ปีถึง 10 ปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมี
ก าหนด 20 ปี ดังนั้นเพ่ือให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม อ าเภอแม่ลาวจึงขอแจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับทราบถึงความผิด และบทก าหนดลงโทษข้างต้นเพ่ือมิให้มีการ
กระท าความผิดตามกฎหมายดังกล่าว ลงนามนายคฑาสิทธิ์  เนื่องหล้า นายอ าเภอแม่ลาว  
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ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                               2.1  การประชุมสภา เทศบาลต าบลป่ าก่ อด า  ส มัยสา มัญ ส มัยที่ ส่ี  ครั้ งที่  1                 
ประจ าปี 2561 วันศุกร์ ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

ประธานสภา       - ตามท่ีฝ่ายเลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ส่งรายงานการประชุมให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้
ตรวจสอบก่อนวันประชุมแล้วตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2562  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ หรือ
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่ สมาชิก
สภาท่านใดจะแก้ไขเชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้เข้าร่วมประชุมเปลี่ยนแปลงรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2561                  
สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรว่ารับรองรายงานการประชุม เชิญยกมือครับ 

มติที่ประชุม   -  รับรองรายงานการประชุม  7  เสียง  งดออกเสียง 1 คน (ประธานสภาฯ)  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

3.๑  เรื่อง  การพิจารณาคัดเลือกประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า 

ประธานสภา       - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ.2554 ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น พ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น 
ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ (1) กรณีประธานสภา
ท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น แทนต าแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ต าแหน่งว่างลง จึงได้มีการประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานสภาในวันนี้  และผมขอกล่าวถึง ข้อ 17          
รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอ านาจหน้าที่ของ
ประธานสภาท้องถิ่น ในกรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่น ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนประธานสภาท้องถิ่น ต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ชี้แจง 
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นายสมเกียรติฯ               เรียน สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว                             
ข้อ 2 กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ที่จะพ้นต าแหน่ง (วรรคสอง)            
ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่ครบตามวรรคหนึ่งหรือพ้นจากต าแหน่งในภายหลังเพราะ
เหตุอ่ืนนอกจากครบวาระ ให้สภาท้องถิ่นประกอบด้วยสมาชิกท้องถิ่นนั้นๆ เท่าที่มีอยู่โดยไม่ต้อง
ด าเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
มีการยุบสภาท้องถิ่น ให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตามประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการ
ชั่วคราว ข้อ 1 ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระหรือพ้นจาก
ต าแหน่งเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากครบวาระ ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นตามกฏหมายว่าด้วยการนั้นไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยในระหว่างนี้
ให้ด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
และตามมาตรา 20 ตรี *ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ .2496  แก้ ไข เ พ่ิม เติมถึ ง                 
(ฉบับที่  12) พ.ศ.2546  ในกรณีที่  ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาล  
ว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา  20  ทวิ  ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทน
ต าแหน่งที่ว่างภายใน  15  วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย    
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547 ข้อ 8 วิธีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น                 
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรให้เป็นผู้ ด ารง
ต าแหน่งประธานสภาท้องถิ่น ค าเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน                
ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน  และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น  โดยวิธีเขียน
ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นประกาศ
คะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น  ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คน ให้ เลือกใหม่ เฉพาะคนที่ ได้คะแนนเท่ากันโดยวิธี เดิมแต่ถ้ าคะแนนสู งสุดเท่ ากัน อีก                         
ให้ใช้วิธีจับสลาก  ในการตรวจนับคะแนน  ให้ประธานสภาท้องถิ่นเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าสองคนมาช่วย   จึงเรียนเสนอมาเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับทราบ 

นายวิรัตน์ฯ เรียนรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
ข้าราชการเทศบาลต าบลป่าก่อด า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2554  ขอเพ่ิมเติมในส่วนของกระบวนการ ท่านเลขานุการสภา
ได้กล่าวมา ข้อที่ 8 วรรค 2 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้น าความในข้อ 39 มาใช้
บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 คนช่วยตรวจนับคะแนนวิธีจับ
ฉลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสร็จก่อนว่าจะให้
ผู้ใดเป็นผู้จับฉลากก่อนหลังหากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับฉลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับฉลาก 
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นายวิรัตน์ฯ ก่อนหลังและให้จัดท าบัตรสลากชนิดสีและขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดเท่ากันโดยเขียนข้อความว่าได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่นเพียงบัตรเดียวนอกนั้นเขียน
ข้อความว่าไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ข้อ 77 สมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งใน
การออกเสียงคะแนนประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นซึ่งท าหน้าที่ประธานที่ประชุมหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีได้รับเลือกให้ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อ 26 และข้อ 29 วรรค 3 มีสิทธิ์ออก
เสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องลงมาจากที่นั่งประธานสภาท้องถิ่นก็ได้และ          
ข้อ 86 การลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติ เป็นอย่างอ่ืนในกรณีที่มีคะแนน
เสียงเท่ากันไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนเปิดเผยหรือออกเสียงลงคะแนนลับให้ประธานที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งโดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาดและประธานที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้ 
ตามข้อ 77 และ 86 เป็นการลงมติการลงมติเห็นชอบญัตติ การลงมติเลือกคณะกรรมการและการลงมติ
อ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกประธานสภา ส าหรับการคัดเลือกประธานสภานั้นจะใช้ข้อ 8 ข้อเดียว 
ขอบคุณครับ 

ประธานสภา       - ขอบคุณหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ที่จบไปแล้วนั้นเป็นเรื่องระเบียบกฎหมาย  ที่จะมีการเลือก
ต าแหน่ง ประธานสภาท้องถิ่นที่ว่างลง ใครมีอะไรสงสัยอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอให้ท่านสมาชิกสภา
เทศบาลได้เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรด ารง ต าแหน่ง ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าก่อด า  พร้อมผู้รับรอง
สองท่าน ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อครับ 

นายบุญสอนฯ   ผมนายบุญสอน  ปงรังสี  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อนายอินตา  สุวรรณการ ให้เป็น
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภา   ขอผู้รบัรองสองท่าน 

ผู้รับรอง              1.นายบุญสอน  ปงรังสี    2.  นายสมเกียรติ  หวายค า    

นายสุค าฯ    เรียนประธานในที่ประชุม สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายสุค า สุวรรณ  ขอเสนอชื่อ                
นายกิตติพิชญ์  มโนค า ให้เป็นประธานสภาเทศบาลฯ 

ประธานสภา   ขอผู้รบัรองสองท่าน 

ผู้รับรอง              1.นายสุค า สุวรรณ์   2.  นางดา  ริมทอง 

นายกิตติพิชญ์ฯ     เรียนท่านประธาน สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายกิตติพิชญ์  มะโนค า จากที่ท่านสุค า สุวรรณ์ 
เสนอชื่อผมนั้น  ผมขอถอนตัวครับ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัวไม่สามารถด ารงต าแหน่งได้ หากได้รับการ
คัดเลือก ดังนั้น ผมขอเสนอท่านสุค า สุวรรณ์ ให้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภาเทศบาลฯ 
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ประธานสภา   ขอผู้รบัรองสองท่าน 

ผู้รับรอง              1.นายกิตติพิชญ์  มโนค า  2.  นางดา  ริมทอง 

นายสุค าฯ    เรียนประธาน กระผมนายสุค า สุวรรณ์  ผมขอถอนจากการรับคัดเลือกเช่นกัน เนื่องจากมีปัญหา
ด้านเสียงครับ 

ประธานสภา    มีท่านอ่ืนเสนออีกหรือไม่ หากไม่มี จากที่มีการเสนอชื่อสมาชิกสภา นายกิตติพิชญ์  มโนค า   
และนายสุค า สุวรรณ์   ปรากฏว่าทั้งสองท่านขอถอดถอนออกจากการได้รับการคัดเลือกต าแหน่ง 
ประธานสภาเทศบาล ดังนั้นจึงมีเพียงนายอินตา  สุวรรณการ  เพียงผู้เดียวที่เสนอชื่อให้เป็นประธานสภา
เทศบาล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547              
ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก            

 

ที่ประชุม - รับทราบให้ นายอินตา  สุวรรณการ  ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลต าป่าก่อด า            
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ 14 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ือง  อื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภา - มีใครจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ เชิญครับ 

นายสุค าฯ    เรียนประธาน สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร กระผมนายสุค า สุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน เกี่ยวกับถนนช ารุด บริเวณจากหมู่ 7 บ้านปากกองเชื่อม หมู่ที่ 10 ช ารุด
จ านวน 2 จุดที่ 1.ตรงบริเวณป้ายหมู่บ้าน 2.บริเวณสามแยกร้านค้า และถนนสายหลักพหลโยธินถึง           
วัดศรีดอนมูล มีช ารุดบริเวณบ้านนางมัลิกา มิ่งมูล จ านวน 1 จุด และถนนเชื่อมจาก หมู่ที่ 7                      
ถึงหมู่ที่ 3 บริเวณสวน ขออนุญาตเอ่ยนาม ของนายไสว ชัยรัตน์ ขอน าเรียนผ่านท่านประธานถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องให้เข้าไปด าเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซม ครับขอบคุณครับ 

ประธานสภา - เนื่องจากวันนี้คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมการประชุม จึงขอฝากเรื่องนี้ให้กับท่านที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี ที่ร่วมการประชุมในวันนี้ รับเรื่องนี้แล้วแจ้งให้คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไขต่อไปครับ   

นายตาฯ  - เรียนประธานสภา สมาชิกสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการ
ประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากท่านนายกเทศมนตรี ติดภารกิจ ดังนั้นผมจะรับเรื่องตามที่ท่านสมาชิกสภา           
ได้ขอให้ทางคณะผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง เข้าไปแก้ไขซ่อมแซมการช ารุดของถนน ที่ท่านสุค า ได้กล่าวมา
เพ่ือแจ้งต่อคณะผู้บริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องต่อไป เนื่องจากประชาชนใช้สัญจรเพ่ือติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 
ผมจะรับเรื่องและเข้าด าเนินการซ่อมแซมให้ดีข้ึนครับ ขอบคุณครับ 




