
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
วันจันทร์  ที่  17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕64  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 

นายชัยวัน         ค าเงิน 
นายสมหมาย     จันตาค า 
นายสุวรรณ       ภูมิรัตน์ 
นายพงษ์พัฒน์   สุรินทร์ 
นายเจริญ         ซาวค าเขต 
นายกาบ          มณีวรรณ 
นายประเสริฐ      รีอินทร์ 
นายอ านวย        อุตมะ 
นางสุมะณา        ปินตา 
นายพรมมินทร์    ค าฟู 
นายเกรียงศักดิ์    ลังกาพินธ์ 
นายธีรพล          ฟูาค าตัน 
นายชัยชาญ        รัตนพนาวงษ์ 
 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ชัยวัน        ค าเงิน 
สมหมาย    จันตาค า 
สุวรรณ      ภูมิรัตน์ 
พงษ์พัฒน์   สุรินทร์ 
เจริญ        ซาวค าเขต 
กาบ          มณีวรรณ 
ประเสริฐ     รีอินทร์ 
อ านวย       อุตมะ 
สุมะณา      ปินตา 
พรมมินทร์   ค าฟู 
เกรียงศักดิ์   ลังกาพินธ์ 
ธีรพล         ฟูาค าตัน 
ชัยชาญ       รัตนพนาวงษ์ 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  30  คน 

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

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 

 
13 
14 
15 

นายวาโย         ด่านไทยวัฒนา 
นายปพนกฤศ    พรมรักษ์ 
นายพิเชษฐ       กันทะวงค์ 
น.ส.สรษ          แก้วค าฟู 
นายทรงเดช       ทิพย์ทอง 
นายมนตรี         ยานะนวล 
นางชุตินันต์        ค าสมุทร 
นางวรรณศรี      ค าปา 
นายพงค์ศักดิ์     ติวงค์ 
น.ส.หัทญา        ชัยชมพู 
นายอนุวัตร       ชาวไชย 
นายพิทักษ์        กาบแก้ว 
 
นางศิริขวัญ       ดวงใจ 
นายพรชัย        ศิริยานนท์ 
น.ส.เนตรดาว    ใจปินตา 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
นิติกร 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ค า 
(แม่ค าสบเปินราษฎร์นุกูล) 

ครู  
หัวหน้าฝุายแบบแผนและก่อสร้าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน 

วาโย           ด่านไทยวัฒนา 
ปพนกฤศ      พรมรักษ์ 
พิเชษฐ         กันทะวงค์ 
สรษ            แก้วค าฟู 
ทรงเดช       ทิพย์ทอง 
มนตรี          ยานะนวล 
ชุตินันต์        ค าสมุทร 
วรรณศรี      ค าปา 
พงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
หัทญา         ชัยชมพู 
อนุวัตร        ชาวไชย 
พิทักษ์        กาบแก้ว 
 
ศิริขวัญ        ดวงใจ 
พรชัย          ศิริยานนท์ 
เนตรดาว      ใจปินตา 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

    27 
    28 

29 
30 

น.ส.พัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 
นายปราณีต      ปะเมโท   
นาวารินทร์       กาบแก้ว 
นางดรุณพร      ลือค างาม 
นายวิโรจน์       ตุ่นศร ี
นางสุพาณี       ค าก้อน 
นายเดช          ค าเงิน 
นายเจริญ        สุยะพันธ์ 
นายถนอมศักดิ์  นาใจ 
นายต่อมค า      รอดสุวรรณ 
นายสาธิต        ต๊ะสุข 
นายยศพล       สะทิง 
นายสุพจน์       ซาวค าเขต 
นายนิวัฒ         ซาวค าเขต 
นายสมพร         ปุกแก้ว 
 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12 

คร ู
คร ู
คร ู
คร ู

ประธานประชาคม หมู่ที่ 1 
ประธานผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 14 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 
ประธานผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 1 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
ประธานประชาคม หมู่ที่ 12 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 

พัชราภรณ์    ไมตรีจิตร 
ประณีต        ปะเมโท 
วารินทร์       กาบแก้ว 
ดรุณพร      ลือค างาม 
วิโรจน์        ตุ่นศรี 
สุพาณี        ค าก้อน 
เดช           ค าเงิน 
เจริญ         สุยะพันธ์ 
ถนอมศักดิ์   นาใจ 
ต่อมค า      รอดสุวรรณ 
สาธิต        ต๊ะสุข 
ยศพล        สะทิง 
สุพจน์        ซาวค าเขต 
นิวัฒ          ซาวค าเขต 
สมพร         ปุกแก้ว 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชัยวัน  ค าเงิน  ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  
และกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 
  เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม   

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถึงสมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝุายบริหารในราชการส่วนภูมิภาค  ถึง สมาชิก
สภาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
        ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2477 การปกครองท้องถิ่นใน
รูปแบบเทศบาล จึงถือก าเนิดขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา ปีนี้เป็นปีที่ 87 กระผมขอแสดงความ
ยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 
2564 ที่ผ่านมา และผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว        
ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล 
ให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่งนี้ 
        ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชน บังเกิดขึ้นแล้ว
นับตั้งแต่ท่านทราบผลการเลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน โดยการ
ควบคุมการบริหารงานของฝุายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่ก าหนด
ไว้ การตั้งกระทู้ถาม การตั้งคณะกรรมการสามัญ หรือคณะกรรมการวิสามัญของเทศบาล 
เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
สภาเทศบาล การพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย                                  
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นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบัญญัติต่าง ๆ หรือกิจการอ่ืนใดอันเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล ด้วยความ
ปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความส าเร็จของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดท า
บริการสาธารณะของเทศบาล ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาไว้
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2. ยึดมัน่ในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม 
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ  ต่อปัญหาความต้องการ
ของประชาชน 
๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ
มอบหมายใดๆ 
๕. ตรวจสอบและควบคุมฝุายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายหนักแน่นด้วย
เหตุและผลที่ถูกต้อง 
        ท้ายนี้กระผมขอน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานให้กับพสก
นิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิตและการท างานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “บ้านเมือง
จะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 
ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่” และขอกราบ
อาราธนาอัญเชิญอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดวงวิญญาณของพระเจ้าพังคราช พระเจ้า
พรหมมหาราช พญามังรายมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาเมืองเชียงราย 
ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นคุณอนันต์แก่ประชาชนในพื้นท่ีของท่านสืบไป สมกับ
ความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้ นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
  

-สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายบริหารในราชการส่วนภูมิภาค                   
ถึงนายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
        ตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักรี ได้
พระราชทานจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลขึ้น ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม 
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแห่งแรก ในปีพุทธศักราช ๒๔๔๘ ซึ่งพัฒนามาเป็นรูปแบบเทศบาล
ในปัจจุบัน  กระผมขอแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งจาก
ประชาชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา และผ่านการรับรองของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากพ่ีน้อง
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพ่ือบริหารงานในกิจการของเทศบาล 
ตามท่ีรัฐได้กระจายอ านาจมายังประชาชนในท้องถิ่น 
        หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่ท่านทราบผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน โดยรับผิดชอบต่อนโยบายที่ให้
ไว้ การพัฒนาท้องถิ่น ดูแลคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน น ามาซึ่งความเจริญวัฒนา
สถาพรแก่ท้องถิ่น ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความส าเร็จของการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น การจัดท าบริการสาธารณะของเทศบาล ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
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นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 

๑. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาไว้
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
๒. ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ไม่ใช้อ านาจของตนประพฤติในลักษณะมีส่วนได้เสีย
หรือเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ ต่อปัญหาความต้องการของ
ประชาชน 
๔. ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนอันไม่ขัดต่อกฎหมาย 
รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ   
เทศบัญญัติ  
๕. ไม่กระท าการอันเป็นการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็น
เหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือ
ประพฤติตนฝุาฝืนต่อความสงบเรียบร้อย 
        ท้ายนี้กระผมขอน้อมน าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ซึ่งพระราชทานให้กับ
พสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิตและการท างานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า 
“บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพ้ืนฐาน ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรม
ทั้ง ๓ ประการ คือสุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่” และขอ
กราบอาราธนาอัญเชิญอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดวงวิญญาณของพระเจ้าพังคราช      
พระเจ้าพรหมมหาราช พญามังรายมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาเมือง
เชียงราย ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้นายกเทศมนตรีทุกท่านประสบผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นคุณอนันต์แก่ประชาชนในพ้ืนที่ของท่าน
สืบไป สมกับความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้   นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงราย 
 

เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
- ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค าทุกท่าน น ารูปถ่ายสวมชุดปกตขิาว ขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน 6 ใบ และขนาด 2 นิ้ว จ านวน 6 ใบ ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
-ไม่มี 
 
 

กระทู้ถาม  
-ไม่มี 
 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี 
 
 
 

เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
๕.๑ ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี 
ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลแม่ค าแถลงนโยบาย 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
 ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งให้ กระผม
นายวาโย ด่านไทยวัฒนา เป็น ผู้ได้รับการ เลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า ตามมติ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
 บัดนี้ กระผมได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบลแม่ค า โดยยึด
มั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน และตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562) และพระราชบัญญัติก าหนดแผน   และขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิ มเติมถึงฉบับที่  2                     
พ.ศ. 2549) ปัจจุบันเสร็จสิ้นแล้ว  
 ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14  พ.ศ. 2562) จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาลและ
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติ ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารงานที่
จะพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า ให้มีความ เจริญก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองการปกครอง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลต าบลแม่ค าทุกคน ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1.1 การศึกษาต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง และมุ่งเน้นการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
 1.2 ส่งเสริมการศึกษา โดยยกระดับโรงเรียนเทศบาลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่
ทันสมัย 
 1.3 จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลแม่ค า เพ่ือรองรับ
การจัดการศึกษานอกระบบให้มีความหลากหลายในลักษณะเป็นแหล่งการเรียนรู้ 
 1.4 อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของชาติและของท้องถิ่น 
รวมถึงภูมิปัญญาชาวบ้านให้อยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและประชาชนมีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศโดยเน้นฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศจาก
ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาโดยตรง 
 1.6 จัดให้มีส่วนพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่ได้มาตรฐาน 
 1.7 ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาการศึกษาและเรียนรู้
สารสนเทศอย่างเท่าทันโลก  
 

2. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1 พัฒนาชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลแม่ค าให้มีความพร้อมในทุกมิติ อย่างเท่าเทียม
กันโดยพิจารณาตามความจ าเป็นของแต่ละหมู่บ้าน 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความรัก ความอบอุ่น และสุขภาพแข็งแรง 
2.3 ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างโอกาสช่องทางให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
2.5 ส่งเสริมเบี้ยยังชีพ สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและ
ให้บริการขัน้พื้นฐานอย่างเหมาะสม 
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นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการดูแลพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต 
2.7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาในทุกด้าน เพ่ือให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้
เข้าถึงกีฬา 
2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างสนามกีฬา และพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือประโยชน์ในการ
พักผ่อนและออกก าลังกายแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

3. นโยบายด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 สนับสนุนการก่อสร้างถนนต่างๆ ในเขตเทศบาลต าบลแม่ค าให้ได้มาตรฐานครอบคลุม
ทั่วทุกพ้ืนที ่
3.2 ส่งเสริมและพัฒนา คู คลอง ในเขตพ้ืนที่ให้มีความปลอดภัยและจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
3.3 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลแม่ค าเพ่ือเพ่ิมเสน่ห์และ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
3.4 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ต้องน ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอ 
3.5 เพ่ิมเติมไฟฟูา และแสงสว่างอย่างเพียงพอ บนท้องถนนยามค่ าคืน เพ่ือความปลอดภัย
ของคนในชุมชน 
3.6 สร้างระบบประปาเทศบาลต าบลแม่ค าด้วยระบบที่มีมาตรฐานเพ่ือสุขภาพอนามัยและ
อ านวยความสะดวกแก่คนในชุมชน 
 

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.1 พัฒนาส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการท่องเที่ยวไม่ให้
เสื่อมโทรม รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและ
หลากหลายรูปแบบ อาทิ ถนนคนเดิน เพ่ือจัดให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าในแต่ละชุมชน 
4.3 พัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4.4 สร้างโอกาสและส่งเสริมช่องทางให้ทุกภาคส่วนเข้ามาจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
4.5 ประสานกับรัฐบาลหรือองค์กรต่างๆ เพ่ือระดมงบประมาณในการฟ้ืนฟูและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
 

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค าให้เป็นเมืองสะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ 
5.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะของพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ค าให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 
5.3 ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว รณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนและลดการใช้พลังงาน 
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล    
แม่ค า 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา บริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม 
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6. นโยบายด้านการเกษตร 
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ เกิดขึ้น เพ่ือให้มีองค์ความรู้ด้านการผลิต 
และด้านการจัดการผลผลิตรวมถึง การจัดตั้งและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) ให้
มีองค์ความรู้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย 
6.3 ลดต้นทุนการผลิต เน้นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม หรือการจัดหาปัจจัย
การผลิตต่าง ๆ ทั้งเรื่อง พันธุ์ ปุ๋ย และเครื่องจักรกลเกษตร 
6.4 คุ้มครอง/ฟ้ืนฟู/อนุรักษ์ท่ีดินเพื่อการเกษตร โดยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรืออ่ืนๆ 
ลดการใช้สารเคมีเพ่ือรักษาคุณภาพของดิน และเพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกร และคนใน
ชุมชน 
6.5 แก้ไขระบบจัดการน้ าภาคการเกษตร เพ่ือการใช้น้ าในการเกษตรอย่างท่ัวถึงในทุกพ้ืนที่ 
  

7. นโยบายด้านบริหารจัดการ 
7.1 บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน และ เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการให้บริการเชิงรุกเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
7.3 พัฒนาการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรในองค์กรทุกระดับ ทุกภาคส่วน ให้มี
ความรู้ความสามารถ สร้างโอกาส ขวัญก าลังใจให้บุคลากรในองค์กรได้มีบทบาทต่อการ
บริหารงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในการท างาน 
7.4 พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมให้งานในหน้าที่ด้านต่างๆของเทศบาลต าบลแม่ค ามาสู่การ
ปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
7.5 จัดหาผู้เชี่ยวชาญหรือสถาบันต่างๆเข้ามาช่วยพัฒนาวิจัยเพ่ือได้แนวทางในการบริหาร
จัดการเทศบาลต าบลแม่ค าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.6 จัดให้มีเจ้าพนักงานเทศกิจ อ านวยความสะดวกกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลกวดขัน
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ 
7.7 พัฒนาระบบให้บริการประชาชนไปสู่รูปแบบบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ สะดวก ฉับไว  
(one stop service) 
 

8. นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8.1 สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และ สัญญาณ Wi-fi  เพ่ิมเติมให้ครอบคลุม
พ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ค า 
8.2 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ให้การบริหารงานปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัยมีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
8.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบเตือนภัยและการฝึกซ้อมแผนปูองกันภัยอย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่อง 
8.4 สนับสนุนเครือข่าย อปพร.  หรือเครือข่ายอ่ืน ๆ ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือบริการด้าน
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน 
8.5 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นช่วยกันดูแล สอดส่อง
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพรมมินทร์  ค าฟู 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพงษ์พัฒน์  สุรินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

8.6 ปรับปรุง บ ารุงดูแลรักษาสภาพแวดล้อมริมทางถนนให้มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้
ถนน 
8.7 จัดสร้างเส้นทางจักรยาน เพ่ือการลดปัญหาโลกร้อนและมลภาวะ ประหยัดพลั งงาน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.สุวรรณ               
ภูมิรัตน์ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ จากแถลงนโยบาย มีทั้งหมด 8 ข้อ มีรายละเอียดครอบคลุม
ทุกหมู่ อยากฝากท่านผู้บริหาร พัฒนาพื้นที่ที่อยู่นอกเขต โดยเฉพาะหมู่ที่ 14  หมู่ที่ 8 และ
หมู่ที่ 12 เกี่ยวกับการใช้เครื่องจักร รถแบคโฮ อยากให้ทางผู้บริหาร ประสานกับทาง อบจ. 
หรือ เทศบาลต าบลสายน้ าค า 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.พรมมินทร์  
ค าฟู 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ จากค าแถลงนโยบาย กระผมขอสนับสนุนทั้ง 8 ข้อ และอยาก
สอบถามท่านผู้บริหารว่าจะน านโยบายข้อใดมาเป็นนโยบายเร่งด่วน หรือนโยบายไหนจะท า
เป็นอันดับแรก ให้เป็นรูปธรรมเพราะตอนนี้เป็นนามธรรม อยากให้ท่านผู้บริหารชี้แจง 
 

-ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ก่อนอื่นกระผมขอแนะน าทีมบริหาร ดังนี้ 
๑. นายทรงเดช  ทิพย์ทอง  ต าแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๒. นายปพนกฤศ  พรมรักษ์ ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายพิเชษฐ  กันทะวงค์   ต าแหน่ง รองนายกเทศมนตรี 
๔. นางสาวสรษ  แก้วค าฟู   ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
        ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้สนับสนุนนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา
เทศบาลต าบลแม่ค า จะบริหารงานด้วยความยุติธรรม ให้มีความเจริญก้าวหน้า พัฒนา
ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ค า ก่อนถึงวันแถลงนโยบาย ท่านรอง
พิเชษฐ ได้ประสานกับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเกี่ยวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ลงไปส ารวจพ้ืนที่ฝายผาม้า คันพนังแม่ค าบ้านทุ่ง การขยายเขตไฟฟูาบริเวณปุาช้า
ถึงบ้านแม่ค าบ้านใหม่ เพ่ือให้ท่านรองนายก อบจ.รับเรื่องและน าบรรจุเข้าในแผนต่อไป 
         ในส่วนที่ท่าน สท.พรมมินทร์ ถามจะด าเนินการนโยบายข้อใดเร่งด่วนเป็นอันดับแรก 
กระผมไม่ได้เน้นเรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วน เพราะหน้าที่ของผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
นโยบายทุกข้อที่ต้องเร่งด าเนินการทั้งหมด ล าดับต่อไปคือการท าเทศบัญญัติ ประจ าปี 
เพ่ือให้การจ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.พงษ์พัฒน์  สุรินทร์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมสนับสนุนนโยบายที่ผู้บริหารแถลง อยากขอเสนอ
เกี่ยวกับการเกษตร อยากให้น ารถแบคโฮไปขุดลอกล าเหมืองอย่างเร่งด่วน 
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นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายกาบ  มณีวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.กาบ  มณีวรรณ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีเสนอญัตติโดยวาจา 
ในส่วนของแผนที่เทศบาลต าบลแม่ค า กระผมเห็นว่าไม่ถูกต้อง อยากให้มีการแก้ไข 
 

-ตอนนี้ยังอยู่ใน ระเบียบวาระที่ 5 ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ขอให้ไปเสนอใน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ นโยบายที่ท่านผู้บริหารได้แถลงเป็นนโยบายที่ดีที่จะพัฒนา
เทศบาลต าบลแม่ค า ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองการ
ปกครอง เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ขอให้ผู้บริหารร่วมกันท างานให้ส าเร็จตามนโยบาย 
 

เรื่องอ่ืน ๆ 
-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  
 
 

-เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอญัตติโดยวาจา จ านวน 4 ญัตติ เพ่ือบรรจุเข้า
ระเบียบวาระ ดังนี้  
1. ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า
โดยวาจา 
2. ขอเสนอญัตติขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14 ต าบลแม่ค า 
โดยวาจา 
3. ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลแม่ค า 
4. ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า โดยวาจา 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ  
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ล าดับต่อไปให้ ท่านนายกเทศมนตรี เสนอญัตติโดยวาจา ตาม
ข้อบังคับการประชุม ข้อ 38 ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีอยู่ในที่ประชุม 
 

-กระผมขอมติในท่ีประชุม ให้นายกเทศมนตรีเสนอญัตติโดยวาจา กรุณายกมือขึ้น 
 
 

- มีสมาชิกสภาฯ ยกมือ 11 คน 
 
 

ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ ให้นายกเทศมนตรีเสนอญัตติโดยวาจา  (11 เสียง) 
 

6.1 เรื่อง ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลแม่ค าโดยวาจา 
-ขอเชิญ นายกเทศมนตรี แถลงญัตติโดยวาจา 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสมหมาย  จันตาค า 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกาภาเทศบาล 

 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอ านวย  อุตมะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
หลักการ นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า จ านวน 3 คน เหตุผล 
         ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า  จะหมดวาระการด ารงต าแหน่ง      
ในวันที่  21  พฤษภาคม  2564  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600  ลงวันที่  
29  มกราคม  2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 3.1.1 (11)  
ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจคัดเลือก
ไดก้่อนการครบวาระการด ารงต าแหน่งได้ก่อนสี่สิบห้าวัน  และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง ไม่ก่อนวันที่ผู้ด ารงต าแหน่งเดิมครบวาระ  (หมดวาระ 21 พฤษภาคม 
2564) 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 1       
ขอเชิญท่านสท.สมหมาย  จันตาค า 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอสนอท่าน สท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ เป็นคณะกรรมการฯ 
นางสุมะณา  ปินตา และ นายกาบ  มณีวรรณ รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 1       
อีกหรือไม่ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม) 
 

-มติเห็นชอบให้ นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า                 
คนที่ 1 (จ านวน 11 เสียง)  
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด จะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 2       
ขอเชิญท่านสท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอท่านสท.พรมมินทร์  ค าฟู เป็นคณะกรรมการฯ 
นายประเสริฐ  รีอินทร์ และ นายสมหมาย  จันตาค า  รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 2       
อีกหรือไม ่ขอเชิญท่าน สท.อ านวย  อุตมะ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอท่านสท.เกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ เป็นคณะ
กรรมการฯ 
นายประเสริฐ  รีอินทร์ และ นายพงษ์พัฒน์  สุรินทร์  รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 2       
อีกหรือไม ่ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอให้ ท่านสท.พรมมินทร์  ค าฟู คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลแม่ค า กรุณายกมือขึ้น 
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นายชัยชาญ  รัตนพนาพงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาพงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 

 

 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

-มีสมาชิกสภาฯ ยกมือ จ านวน 7 คน 
 
 

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอให้ ท่านสท.เกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลแม่ค า กรุณายกมือขึ้น 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ยกมือ จ านวน 3 คน 
 
 

-มติเห็นชอบให้ นายพรมมินทร์  ค าฟู เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า          
คนที่ 2 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 3       
อีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอท่านสท.เกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ เป็น                       
คณะกรรมการฯ 
นายอ านวย  อุตมะ และ นายสมหมาย  จันตาค า  รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 3       
อีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.เกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอท่านสท. ประเสริฐ  รีอินทร์ เป็นคณะ
กรรมการฯ  
นายพงษ์พัฒน์  สุรินทร์ และ นางสุมะณา  ปินตา  รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 3       
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติที่ประชุมฯ 
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอให้ ท่านสท.เกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลแม่ค า กรุณายกมือขึ้น 
 

-มีสมาชิกสภาฯ  รับรอง จ านวน 1 คน 
 
 

-สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอให้ ท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์ เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลแม่ค า กรุณายกมือขึ้น 
 

-มีสมาชิกสภาฯ รับรอง 8 เสียง 
 
 

-มติเห็นชอบให้ นายประเสริฐ  รีอินทร์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า          
คนที่ 3 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมฯ 
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มติที่ประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายชัยชาญ  รัตนพนาวงษ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 

 

 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 

 

 

 

 

 

-มติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า 
จ านวน 3 คน ในวาระที่เหลือ ซึ่งจะครบ 21 พฤษภาคม 2564 และแต่งตั้งขึ้นใหม่ใน
วาระต่อไป ดังนี้ 
1. นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
๒. นายพรมมินทร์  ค าฟู 
๓. นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
 

6.2 เรื่อง ขอเสนอญัตติขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14 
ต าบลแม่ค า โดยวาจา 
-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงญัตติโดยวาจา เรื่องท่ีสอง 
 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
เรื่อง   ขอเสนอญัตติขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง  บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14 ต าบล               
แม่ค า โดยวาจา  
        หลักการ   นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง               
บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14  ต าบลแม่ค า 
           เหตุผล ด้วย บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14 ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย      
มีความประสงค์ขอใช้ที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน เพ่ือใช้ในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือ
แก้ไขปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลนั้น ต้องท าการขออนุญาตจากกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล ซึ่งทางเทศบาลต าบลแม่ค าได้ตรวจสอบบริเวณที่จะท าการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ดังกล่าวแล้ว ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ ซึ่งเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาตขุด
เจาะบ่อบาดาล  ดังนั้นเทศบาลต าบลแม่ค า จึงขอออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) 
ในพ้ืนที่หมู่ที่ 14 ต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย(ตามแผนที่แนบท้าย) เพ่ือใช้
ประกอบการขออนุญาตในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าอุปโภคบริโภค  และ
เพ่ือใช้เป็นประโยชน์สาธารณะของหมู่บ้านต่อไป 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอมติออกหนังสือส าหรับที่หลวง 
บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14 ต าบลแม่ค า 
 

-มีสมาชิกสภาฯ รับรอง จ านวน 11 คน 
 
 

-มติเอกฉันท์ให้ออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง บ้านแม่เปิน หมู่ที่ 14 ต าบลแม่ค า 
(จ านวน 11 เสียง) 
 

6.3 เรื่อง ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลแม่ค า 
-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงญัตติโดยวาจา เรื่องท่ีสาม 
 

-เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
เรื่อง    ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลแม่ค า 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

 

นายพรมมินทร์  ค าฟู 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 

 

 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 

 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 

 

 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

 

        หลักการ นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลแม่ค า  
จ านวน 2 คน 
         เหตุผล ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า ที่สภาเทศบาลต าบลแม่ค ามอบหมาย
ให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลแม่
ค า  จ านวน 2 คน ได้พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564  
แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการประเภทเดียวกันแทนต าแหน่งที่ว่างลง โดยให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  
และผู้ได้รับการคัดเลือกอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของคณะกรรมการซึ่งตนแทน 
ยกเว้นกรณีวาระของคณะกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึง 90 วัน 
จะไม่ด า เนินการคัด เลือกหรือแต่งตั้ งกรรมการแทนต าแหน่งที่ ว่ างลงได้  และให้
คณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ กรณีคณะกรรมการที่สภา
มอบหมายเป็นกรรมการกองทุน (ตามข้อ 12 (3)) ว่างลง โดยไม่ใช่เหตุพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนครบวาระ คณะกรรมการกองทุนจะประกอบด้วยคณะกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 1 
ขอเชิญท่านสท.พรมมินทร์  ค าฟู 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่านสท.สุมะณา  ปินตา เป็นคณะกรรมการฯ 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ และ นายประเสริฐ  รีอินทร์  รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
เทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 1 อีกหรือไม ่(ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม) 
 

-มติเห็นชอบให้ นางสุมะณา  ปินตา เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 1 
 

-เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรื อ
พ้ืนที่ เทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 2 ขอเชิญท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร ์
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่านสท.เกรียงศักดิ์ ลังกาพินธ์                          
เป็นคณะกรรมการฯ 
นายเจริญ  ซาวค าเขต และ นายอ านวย  อุตมะ  รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
เทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 2 อีกหรือไม่ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม) 
 

-มติเห็นชอบให้ นายเกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 2 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลแม่ค า 
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมฯ 
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มติที่ประชุม 
 

 

 

 

 

 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

นายเกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

-มติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลแม่ค า  จ านวน 2 คน ดังนี้ 
1. นางสุมะณา  ปินตา 
๒. นายเกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ 
 

6.4 เรื่อง ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลแม่ค า โดยวาจา 
-ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี แถลงญัตติโดยวาจา เรื่องท่ีสี่ 
 

-เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลแม่ค า 
เรื่อง   ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลแม่ค าโดยวาจา     
          หลักการ นายกเทศมนตรีต าบลแม่ค า  ขอเสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า จ านวน 3 คน 
          เหตุผล ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่ค า  
ซึ่งประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ได้หมดวาระการ
ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่ค า  เมื่อวันที่  31  มกราคม  2564  ตาม
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0600  ลงวันที่  29  มกราคม  2559  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3  แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้ งคณะกรรมการท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 3.1.1 (9) 
 ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง  ให้จัดให้มีการคัดเลือก แทนผู้ที่
พ้นไปภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่
ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  (หมดวาระ 16 ธันวาคม 2567) 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 1 
ขอเชิญท่านสท.เกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอ ท่านสท.อ านวย  อุตมะ เป็นคณะกรรมการฯ 
นางสุมะณา  ปินตา และ นายประเสริฐ  รีอินทร์  รับรอง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบล
แม่ค า คนที่ 1 อีกหรือไม่ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม) 
 

-มติเห็นชอบให้ นายอ านวย  อุตมะ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 1 
 

-มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบล
แม่ค า คนที่ 2 ขอเชิญท่าน สท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  กระผมขอเสนอ ท่านสท.เจริญ  ซาวค าเขต เป็นคณะ
กรรมการฯ 
นายสมหมาย  จันตาค า และ นายกาบ มณีวรรณ  รับรอง  
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นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายพรมมินทร์  ค าฟู 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 

 
 

มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

-มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบล
แม่ค า คนที่ ๒ อีกหรือไม่ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม) 
 

-มติเห็นชอบให้ นายเจริญ  ซาวค าเขต เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ ๒ 
 

-มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบล
แม่ค า คนที่ 3 ขอเชิญท่าน สท.พรมมินทร์  ค าฟู 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  กระผมขอเสนอ ท่านสท.ธีรพล  ฟูาค าตัน เป็นคณะ
กรรมการฯ 
นายเจริญ  ซาวค าเขต และ นายประเสริฐ  รีอินทร์  รับรอง  
 

-มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบล
แม่ค า คนที่ 3 อีกหรือไม่ (ไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิม) 
 

-มติเห็นชอบให้ นายธีรพล  ฟ้าค าตัน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลแม่ค า คนที่ 3 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลแม่ค า อีกหรือไม่ ถ้าไม่
มีจะขอมติที่ประชุมฯ 
-มติเห็นชอบให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เทศบาลต าบลแม่ค า  จ านวน 3 คน ดังนี้ 
1. นายอ านวย  อุตมะ 
๒. นายเจริญ  ซาวค าเขต 
๓. นายธีรพล  ฟ้าค าตัน 
 

6.5 เรื่องอ่ืน ๆ 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ขอเชิญ ท่านสท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เนื่องจากที่ผ่านมามีฝนตกหนัก ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า 
บริเวณหลังบ้าน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เกิดน้ าท่วมขังพ้ืนที่ท าเกษตร จึงได้ให้ชาวบ้านผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนลงชื่อ เพ่ือมาขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลให้ไปขุดลอก ตั้งแต่วันที่ 11 
พฤษภาคม หากเข้าฤดูฝนเกรงว่าน้ าจะท่วมหนักกว่านี้ จึงขอให้ผู้บริหารพิจารณาโดย
เร่งด่วน 
 

-ขอเชิญ ท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากจะสอบถาม นโยบาย ข้อ ๒.๖ ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการดูแลพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต อยากจะให้
ทางผู้บริหารแจกหน้ากากอนามัย ให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนในเขตเทศบาลต าบลแม่ค า 
และอยากให้เน้นเรื่องไฟฟูาด้วย กระผมสนับสนุนให้มีถนนคนเดิน ร้านค้าชุมชน 
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นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

 

 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายกาบ  มณีวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสุมะณา ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพรมมินทร์  ค าฟู 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

 ขอเสนอความคิดเห็นว่าควรจะด าเนินการจัดตั้งร้านค้าชุมชนที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 
หรือบริเวณหน้าเทศบาล และสนับสนุนในเรื่องที่จะให้มีเจ้าพนักงานเทศกิจจะได้จัดการการ
ทิ้งขยะ  
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.กาบ  มณีวรรณ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นแผนที่เทศบาลต าบลแม่ค าบางเขตพ้ืนที่ไม่ถูกต้อง 
อยากให้มีการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูล ท าแนวเขตใหม่ โดยเฉพาะหมู่ที่ 12 พ้ืนที่นาผืนเดียวแต่
อยู่ระหว่างคาบเกี่ยว 2 เขตพ้ืนที่เทศบาล บริเวณด้านหน้าอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสาย
น้ าค า บริเวณด้านหลังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลแม่ค า  เวลาจ่ายภาษีก็ไปจ่ายที่เทศบาลต าบล
สายน้ าค า จึงขอฝากท่านผู้บริหารด าเนินการในส่วนนี้ โดยประสานทางเทศบาลต าบลสาย
น้ าค า ร่วมกันส ารวจข้อมูล เพ่ือมาท าแนวเขตใหม่ 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.สุมะณา  ปินตา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอเสนอเรื่องไฟกิ่งบริเวณคันพนัง อยากให้ท่านผู้บริหาร
ให้ความส าคัญกับไฟกิ่งเพราะประชาชนใช้เป็นที่วิ่งออกก าลังกาย จึงอยากให้เพ่ิมจ านวนไฟ
กิ่งไปจนถึงบ้านหนองแหย่ง และอยากถามกองช่างเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานในเทศบัญญัติ 
ว่าจะเริ่มด าเนินการเมื่อไหร่ แล้วตอนนี้มีงบประมาณเท่าไหร่ 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.พรมมินทร์  ค าฟู 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากจะขอขยายเขตประปา หมู่ที่ 14 ซอย ๒๘           
บ้านนายทวี  ยังไม่มีน้ าประปาใช้เป็นซอยตั้งใหม่ มีระยะทางประมาณ 400 เมตร และซอย 
9 สวนนายสงกรานต์ มีระยะทางประมาณ 80 เมตร จะขอใช้งบประมาณจากเทศบาลซื้อ
ครุภัณฑ์ เพราะงบประมาณประปา ของหมู่ที่ 14 มีไม่เพียงพอ และอยากแจ้งให้ผู้บริหาร
ทราบว่า มีผู้สูงอายุมาร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ท่ีไปแจกเบี้ยยังชีพ ได้แจ้งยกเลิกว่าจะไม่มาแจก
แล้วให้ผู้สูงอายุไปรับเงินที่ธนาคาร เพราะเจ้าหน้าที่กลัวโควิด ผู้สูงอายุบางคนไม่มีลูกหลาน
ไปกดเงินที่ธนาคาร หรือบางคนให้ลูกหลานไปกดให้แต่ได้รับเงินไม่ครบ อยากฝากผู้บริหาร
ว่าผู้สูงอายุต้องการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลไปแจกเบี้ยเหมือนเดิม 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.เกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์ อยากให้มี
ร้านค้าเพราะกลุ่มผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มท าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  แต่ผลิตภัณฑ์ไม่มีความ
ทันสมัย  อยากเสนอให้ทางผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเช่น
การจักรสาน ดอกไม้ประดิษฐ์ การทอผ้าให้หลากหลายรูปแบบ มีความทันสมัย มีจุดเด่น 
เช่นการน าวิทยากรมาให้ความรู้ ให้กลุ่มผู้สูงอายุไปอบรมดูตัวอย่างเพ่ือมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ให้มีความทันสมัย ชวนให้น่าซื้อและอยากให้สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 
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นายเกรียงศักดิ์  ลังกาพินธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสมหมาย  จันตาค า 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายสมหมาย  จันตาค า 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 

 

นายพงษ์พัฒน์  สุรินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิเชษฐ กันทะวงค์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 

กิจกรรมนันทนาการ เนื่องจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุของเรา มี
การจัดกิจกรรมกันเอง ท าให้ไม่มีความน่าสนใจ ผู้สูงอายุก็ไม่อยากมาร่วมกิจกรรม จึงอยาก
ให้เชิญวิทยากรข้างนอกที่เชี่ยวชาญทางด้านกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ท าให้ผู้สูงอายุมีความ
เพลิดเพลินจะได้มีจิตใจที่แจ่มใส คลายเครียด 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.สมหมาย  จันตาค า 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ จากนโยบายที่ท่านนายกเทศมนตรีแถลง ข้อ ๓.๕ เพ่ิมเติม
ไฟฟูา และแสงสว่างอย่างเพียงพอ บนท้องถนนยามค่ าคืน เพ่ือความปลอดภัยของคนใน
ชุมชน ในหมู่บ้านแม่ค าบ้านทุ่งยังมีแสงสว่างไม่เพียงพอ  
 

เส้นทางจากปุาช้าไปถึงบ้าน นางวันนิดา บัคเคิล เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และซอยหมอนเมือง 
จนถึงบ้านอาจารย์ชุมพล  จี้รัตน์  และบริเวณสะพานแม่น้ าค าไปจนถึงทุ่งทองรีสอร์ท ยังไม่
มีไฟฟูา อยากให้ทางผู้บริหารลงไปส ารวจเพ่ิมไฟฟูา เพ่ือความปลอดภัยของคนในชุมชน 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.พงษ์พัฒน์  สุรินทร์ 
 

 
-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าอยากให้ขยายผิวจราจร               
ซอย 8 ทั้ง 2 ข้าง และอยากทราบว่าผู้บริหารจะเอาหินคลุกไปลงให้เมื่อไหร่ เพราะใกล้จะ
เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับหลังคาศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ได้ให้กองช่างลง
พ้ืนที่ไปส ารวจแล้ว อยู่ระหว่างประเมินราคา 
-ตามที่ท่านสท.สุวรรณแจ้ง น้ าท่วมขัง ในเขตเทศบาลยังมีอีกหลายแห่งที่เกิดน้ าท่วมขัง    
ซอย 5 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 บางส่วน จะลงพ้ืนที่ส ารวจเพราะเป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องแก้ไข
ทุกปี อยากจะออกแบบระบบระบายน้ าให้ใช้งานได้ไปตลอด 
-ตามท่ีท่านสท.ประเสริฐ  รีอินทร์ เสนอให้มีการแจกหน้ากากอนามัย กระผมเห็นว่าควรเพ่ิม        
เจลล้างมือด้วย เมื่ออาทิตย์ก่อนได้ไปร่วมประชุมกับก านันผู้ใหญ่บ้าน มีการก าชับจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงรายเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ในส่วนของเขตเทศบาล
เรายังไม่พบการติดเชื้อเพ่ิม แต่ทางผู้บริหารมีความกังวลกับการแพร่ระบาด จะมีการแจก
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ และชุด พีวี แจกให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จะมีการเชิญ                
อสม.ทุกหมูบ้านมาประชุมร่วมกันวางแผนท านโยบายเชิงรุก 
-เรื่องร้านค้าชุมชน ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการ สินค้าของชาวบ้าน
ได้รับการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง อยากจะขอความร่วมมือจากผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง มาประชุม
ร่วมกันเพื่อความยั่งยืนต่อไป 
เรื่องเทศกิจ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอให้ท่านรองพิเชษฐ ชี้แจงเกี่ยวกับการ
จัดให้มีเจ้าพนักงานเทศกิจ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอชี้แจงเกี่ยวกับการจัดให้มีเจ้าพนักงานเทศกิจ 
ขณะนี้การใช้เตาเผาขยะ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างาน ก าชับกองสาธารณสุขฯ ห้ามมีขยะ
นอกเขตเข้ามา ก าชับให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ มีนโยบายท าธนาคารขยะ  
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นายพิเชษฐ กันทะวงค์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายพงค์ศักดิ์  ติวงค์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 

 

ถ้าหมู่บ้านใดประสบความส าเร็จในการท าธนาคารขยะ ทางผู้บริหารจะมีตัวชี้วัดในการ
สนับสนุนงบประมาณ หมู่บ้านใดด าเนินกิจการได้ดี จะมีการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
และจะสนับสนุนงบประมาณให้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่อยากท ามากที่สุดคือ ท าให้ขยะในเขตเทศบาล
ต าบลแม่ค า มีน้อยที่สุด ได้แจ้งกองสาธารณสุขฯ หลังช่วงเวลา 17.oo น. เป็นต้นไปห้าม
เผาขยะ ถ้าหากวันไหนมีการฌาปนกิจศพจะไม่ให้เผาขยะ และ วันใดฟูาปิดก็ห้ามเผาขยะ 
ในส่วนการจัดการขยะและการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจก็จะค่อยปรับเปลี่ยน ในส่วนงาน
พัฒนาชุมชน ตามที่ท่านสท.พรมมินทร์ อยากให้เจ้าหน้าที่ลงไปแจกเบี้ยยังชีพเหมือนเดิม 
กระผมได้สอบถามนักพัฒนาชุมชน เนื่องจากเป็นนโยบายส่วนกลางให้โอนเข้าบัญชีเป็นหลัก                    
มีข้อยกเว้นส าหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแล ไม่สามารถท าธุรกรรมทางการเงินเองได้ ให้มารับ
เบี้ยที่เทศบาลได้ เรื่องร้านค้าชุมชน ที่ท่านสท.เกรียงศักดิ์และท่านสท.ประเสริฐ เสนอเรื่อง
มา กระผมเห็นด้วยกับท่านสท.เกรียงศักดิ์ ว่าเราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้น่าซื้อ 
ขณะนี้ได้ประสาน ดร.ชลิดา  ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง ให้มาดูผลิตภัณฑ์ ดูศักยภาพของผู้สูงอายุว่าสามารถ
ผลิตอะไรได้บ้าง ได้ติดต่อกับท่านสท.ธีรพล และท่านสท.เกรียงศักดิ์ จะให้เป็นที่ปรึกษาใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ศูนย์พัฒนาฯ จะท าให้เป็นร้านค้าแบบยั่งยืน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมี
อาชีพ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ ในเรื่องการแบ่งเขตพ้ืนที่ กระผมเห็นด้วย ตามที่ท่านสท.กาบ 
มณีวรรณ เสนอในการแบ่งแนวเขตที่ดินใหม่ เพราะมีหลายพ้ืนที่ที่ทับซ้อนกัน กระผมขอไป
ศึกษาระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือหาแนวทางด าเนินการแก้ไขในเรื่องนี้  
 

-เรื่องไฟกิ่ง เทศบาล เราได้ตั้งงบประมาณอุดหนุนไฟฟูาไว้ ไม่ต่ ากว่าสองแสนบาทต่อปี คณะ
ผู้บริหารเห็นว่าเป็นค่าใช่จ่ายที่เกินความจ าเป็น ก าลังหาวิธีลดค่าไฟฟูา เนื่องจากเทศบาล
เราใช้ไฟกิ่ง ในไฟกิ่งมีบัลลาสต์ ซึ่งบัลลาสต์เป็นตัวเปลืองไฟ  จะไปหาข้อมูลแนวทางการลด
ค่าใช้จ่าย เช่นไฟโซล่าเซลล์ อาจจะท าเป็นถนนตัวอย่าง อยากให้ประหยัดไฟ และคุ้มค่า
ที่สุด  
งบโครงสร้างพื้นฐาน รายงานรายรับ รายจ่าย ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
ประมาณการรายรับ  59,000,000.00 บาท 
รับจริง                  36,338,551.49 บาท 
รายจ่ายจริง            28,248,909.03 บาท 
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง  8,089,642.46  บาท 
เรื่องขยายเขตประปา ซอย 28 (ซอยใหม่) และซอย 9 ซอย บ้านนายบุญมี นาใจ ระยะทาง
ประมาณ 480 เมตร  ได้ลงไปส ารวจมาแล้ว เป็นถนนหินคลุก และมีความประสงค์อยากได้
ไฟฟูา ขณะนี้ได้เอาเสาไฟไปปักไว้แล้ว ส่วนประปา งบที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติจ านวน  
350,000 บาท ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้ผู้อ านวยการกองช่าง หรือเจ้าหน้าที่ ชี้
แจ้งงบประมาณไฟฟูาที่ตั้งไว้ว่าใช้ไปเท่าใด เหลืองบประมาณเท่าใด 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล              
ตั้งงบประมาณไว้ 350,000 บาท ใช้ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 12 จ านวน 120,000 
บาท ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 14 จ านวน 120,000 บาท และใช้ซ่อมแซมด้านอ่ืน
คงเหลืองบประมาณ 12,000 บาท  
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายธีรพล  ฟ้าค าตัน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ให้กองช่างไปประมาณการราคา แล้วมาหาวิธีการร่วมกันจะ
ใช้งบประมาณรายจ่ายจากงบไหน  
-เรื่องผู้สูงอายุ จะท าตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ จะมีการเชิญผู้สูงอายุมาประชุมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น กระผมอยากจะลงพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านเพ่ือหาแนวทางร่วมกัน ไม่ใช่แค่กลุ่ม
ผู้สูงอายุ อยากจะลงไปพูดคุยรับฟังปัญหากับทุกกลุ่มทั้ง อพปร. อสม. แม่บ้าน แต่ขณะนี้ติด
ปัญหาเรื่องโรคโควิด 
-เรื่องขยายผิวจราจร หมู่ที่ 8 ต้องดูงบประมาณคงเหลือในเทศบัญญัติว่าสามารถท าได้
หรือไม่  
-เรื่องหินคลุก ให้ท่านสท. หรือผู้เกี่ยวข้องลงไปส ารวจแต่ละหมู่บ้าน แจ้งรายละเอียด             
มีถนนเส้นไหนที่ต้องใช้หินคลุกบ้าง จ านวนหินคลุกท่ีต้องใช้ ตามความเป็นจริง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ อยากจะให้ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สูงอายุ หัวหน้าศูนย์พัฒนา             
เด็กเล็กฯ  แสดงความคิดเห็น หรือรายงานการท างานช่วงที่ผ่านมา และการแจ้งการเปิดการ
เรียนการสอน 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านสท.ธีรพล  ฟูาค าตัน 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมได้รับแจ้งจากผู้ปกครองนักเรียน อยากจะให้ทาง
โรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ค า ให้ความส าคัญทางด้านหลักโภชนาการอาหาร ในแต่ละมื้อให้มี
สารอาหารครบ 5 หมู่ การจัดอาหารให้ชวนน่ารับประทาน จะเป็นการช่วยส่งเสริม
พัฒนาการการเจริญเติบโตของเด็กได้ดียิ่งขึ้น และในส่วนของนโยบาย ข้อ ๒.๖ ส่งเสริม
สนับสนุนด้านการดูแลพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต 
ตามที่ท่านสท.ประเสริฐ เสนอให้แจกหน้ากากอนามัย กระผมขอเสนอให้มีการปรับปรุง
เกี่ยวกับรถรับส่งผู้ปุวยของเทศบาล เนื่องจากไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กระผมเคยอยู่ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน พาคนปุวยน าส่ง
โรงพยาบาล แต่ไม่สามารถช่วยผู้ปุวยได้ และโรงพยาบาลได้แจ้งว่ารถพยาบาลของเทศบาล
ต าบลแม่ค าไม่ได้รับมาตรฐาน และไม่มีเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น บางครั้งผู้ปุวย
เสียชีวิตตั้งแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาลแล้ว อยากให้ท่านผู้บริหารพิจารณาเรื่องรถรับ ส่งผู้ปุวย 
และมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้  
กิจกรรมเด็กและเยาวชน อยากให้ส่งเสริมในด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เฉพาะด้านกีฬา ให้มีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในชุมชนมากขึ้น  
การเกษตร อาสาสมัครการเกษตรหมู่บ้านมีมานาน แต่ทิ้งภาระให้ผู้ใหญ่บ้าน อยากให้มี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพ่ือท างานเชิงรุก คอยประสานงานกับทางอ าเภอ หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องหรือสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่านประเสริฐ  รีอินทร์ 
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นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายต่อมค า  รอดสุวรรณ 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 

นายต่อมค า  รอดสุวรรณ 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

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

 
 

 
 
นายพิเชษฐ  กันทะวงค์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมได้รับแจ้งจากชาวบ้าน อยากให้หาเมล็ดพันธุ์ข้าวให้              
พ่ีน้องชาวนา  
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องหรือสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญ นายต่อมค า                  
รอดสุวรรณ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ อันดับแรกกระผมขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร และ
สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน รู้สึกดีใจที่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ มีนโยบายที่ให้ความส าคัญกับ
กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ผ่านมาดูแลกันเอง  กิจกรรมหลักของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลแม่ค า คือ ประดิษฐ์ดอกไม้ จักรสาน ดนตรี  ตอนนี้ได้ขอเชิญ 
ครวูสันต์ ซาวค าเขต มาบริหารศูนย์ฯ อยากให้มีวิทยากรมาแนะน า การจักรสานแบบใหม่ 
 

-ขอฝากประชาสัมพันธ์ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ถ้ามีงานที่ต้องการดนตรีพ้ืนเมือง สามารถ
มาติดต่อวงดนตรี กลุ่มผู้สูงอายุไปเล่นได้ 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องหรือสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน ผอ.พิทักษ์                   
กาบแก้ว 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรียนผู้บริหาร จะมีการเปิดการเรียนการสอน วันที่ 1 
มิถุนายน นี้ ได้มอบหมายให้ครูประจ าชั้นแจ้งผู้ปกครองให้เด็กนักเรียนที่ไปอยู่ต่างจังหวัด 
กลับมากักตัวที่บ้าน 14 ก่อน ทางโรงเรียนมีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ที่ประตูโรงเรียน โดย
ครูเวร และในอาคารเรียน จะมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์                                      
จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 มีทั้งหมด 371 คน แบ่งเป็นระดับอนุบาล 102 คน 
ระดับประถมศึกษา 269 คน เป็นเด็กที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลแม่ค า  ร้อยละ 50 ที่เหลือ
เป็นเด็กนอกเขต มาจากศรีค้ า แม่สลองใน  ปุาซาง  แม่ฟูาหลวง  เรื่องอาหารกลางวัน มี
การท าหลายรูปแบบ มีการจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก็จะมี
การรายงานลงในกลุ่มไลน์เทศบาล และส่งให้ทางผู้ปกครองนักเรียนดูว่าในแต่ละวันกินอะไร 
และมีการจ้างแม่ครัว จ านวน 4 คน จะท ากับข้าว 2 อย่างต่อวัน และมีผลไม้ โดยได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ รายหัว 20 บาทต่อคน ต่อวัน โรงเรียนจะมีโปรแกรม THAI SCHOOL 
LUNCH ค านวนปริมาณสารอาหารที่จะได้รับในแต่ละเมนู การจ้างแม่ครัวท าอาหารได้
น าเสนอรูปแบบผ่านคณะกรรมการโรงเรียนอนุมัติให้ด าเนินการไม่ได้คิดรูปแบบขึ้นมาเอง  
จากนี้ถ้ามีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนอยากจะเสนอให้ จ้างเหมาบุคคลภายนอกมา
ท าหรือให้ทางเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้มีความรู้ด้าน
โภชนาการเข้ามาดูแล ทางโรงเรียนจะด าเนินการถึงกันยายน สิ้นงบประมาณปีนี้ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  กระผมได้รับมอบให้ดูแลเรื่องการศึกษาและการเกษตร
โรงเรียนเทศบาลของเรามีนักเรียนเป็นคนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ค าเพียง 50 % เพราะ
เหตุใดคนในพ้ืนที่ถึงเข้าเรียนน้อย ต้องมีการตั้งคณะกรรมการโรงเรียนชุดใหม่ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา และเรื่องวัยรุ่นมาเล่นที่สนามกีฬาแล้วมั่วสุมกัน กระผมมีแนวคิดว่าถ้าเป็นวัยรุ่นกลุ่ม
เดิม จะให้ตั้งเป็นชมรมหรือกลุ่มผู้ เล่นกีฬาท าข้อตกลงร่วมกัน  มีเวรยามปิดเปิดไฟ                    
ถ้าทรัพย์สินเสียหายจะต้องมีการชดใช้ ถ้าเล่นกีฬาแล้วมีการมั่วสุมต้องมีการตักเตือน ครั้งที่
สองคาดโทษ ครั้งที่สามไม่อนุญาตให้เข้ามาเล่น   
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นายพิเชษฐ  กันทะวงค์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพิเชษฐ  กันทะวงค์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 

 
 
 

นายต่อมค า  รอดสุวรรณ 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 
 
 

 
นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

ส่วนในเรื่องเกษตรตามที่ท่าน สท.ธีรพล เรียนว่าอยากส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่การเกษตร     
ถ้าจะมีการตั้งหน่วยงานเกษตร สมาชิกสภาฯ มีความเห็นอย่างไร 
 

-ขอเชิญท่าน สท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องอาหารโรงเรียน กระผมเป็นคณะกรรมการโรงเรียน มีข้อ
สงสัยว่าท าไมไม่ก าหนดให้เป็นวัตถุดิบจากท้องถิ่น ครูแจ้งว่า เมนูแต่ละอาทิตย์ แต่ละเดือน
ถูกก าหนดมาจากกรมฯ อยากให้ก าหนดใหม่ให้เป็นอาหารที่ถูกหลัก ครบ 5 หมู่ตามท่ีท่าน 
สท.ธีรพลเสนอ ส่วนเรื่องเกษตรกระผม เห็นด้วยกับท่านรองพิเชษฐ อยากส่งเสริมให้ปลูกผัก
สวนครัว  พัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer เกษตรกรรุ่นใหม่มีการบริหารจัดการ
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ พึ่งพาตนเองได้ 
มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และเป็นผู้น าทางการเกษตรในท้องถิ่น และสนับสนุนผู้บริหารท า
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอให้มีเจ้าหน้าที่เกษตร 2 คน จะให้ดูแลเรื่อง
ภัยพิบัติ ภัยแล้ง โรคระบาด การตลาด เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตร ก็จะเชื่อมไปถึงงาน
พัฒนาชุมชน เทศบาลมีต าแหน่งนักพัฒนาชุมชนเพียงหนึ่งคน อยากให้เพ่ิมอีกหนึ่งน่าจะมี
ประโยชน์ รวมถึงเรื่องรถรับส่งผู้ปุวยว่ารถที่มีอยู่ไม่ทันสมัย หรือจ านวนพนักงานไม่เพียงพอ
กระผมจะไปศึกษาเพ่ือมาปรับปรุงให้ดีขึ้น เรื่องผู้สูงอายุ จากการพูดคุยกับประธานผู้สูงอายุ 
เมื่อก่อนเรามีหมอพ้ืนบ้าน แพทย์แผนไทย มาสอนผู้สูงอายุให้ท ายาสมุนไพร ให้ผู้สูงอายุมี
อาชีพ กระผมอยากสอบถามการมีหมอพื้นบ้านมีประโยชน์หรือไม่ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เมื่อก่อนหมอนทเป็นคนดูแล แต่ตอนนี้เราได้เตรียมการไว้ว่า
จะอบยาสมุนไพรกับนวด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมาช่วยก ากับดูแล เรามีตู้อบ 
และเตียงนวดแล้ว และจะให้ อสม.ไปเรียนนวดที่โรงพยาบาลแม่จัน แต่ติดสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด จึงยังไม่ได้ด าเนินการต่อ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เดิมโรงเรียนเทศบาลต าบลแม่ค า ถ่ายโอนมาจากโรงเรียน
แม่ค าสบเปิน เนื่องจากมีนโยบายให้ยุบโรงเรียนเพราะจ านวนเด็กนักเรียนมีเพียง 77 คน 
ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 300 คน กระผมและผู้บริหารมีความคาดหวังให้โรงเรียนมี
มาตรฐาน มีคุณภาพ ขอความร่วมมือทุกฝุายช่วยกันแก้ปัญหา เพ่ือภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่
ยอมรับของประชาชนในเขตพ้ืนที่  ฝากให้กองช่างไปดูหลังคา ชั้น 4 มีรอยรั่วต้องไป
ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพราะจะเข้าฤดูฝน เรื่องการปฐมพยาบาลผู้ปุวยเบื้องต้น ได้ไปพูดคุย
กับมูลนิธิแสงธรรม ได้รับค าแนะน าให้เอาผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มาอบรมเจ้าหน้าที่ เพ่ิม
ทักษะการปฏิบัติงาน จะมีการจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่เพ่ิมความรู้ เพ่ิมอุปกรณ์ฝากหัวหน้า
ปูองกัน เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามที่ ท่านสท.ประเสริฐเสนอมาเป็นประโยชน์แก่ชาวนา เป็น
โอกาสดีที่ท่านรองนายก อบจ.มาลงพ้ืนที่ในเขตเทศบาล เป็นผู้มีความรู้ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว 
พร้อมที่จะสนับสนุนให้กับเกษตรที่สนใจ  
 

-ขอเชิญท่านสท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
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นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประณีต  ปะเมโท 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสาวหัทยา  ชัยชมพู 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสนอเรื่องพันธุ์ข้าว ขอให้ท่านสท.เจริญ  ซึ่งท า
หน้าที่เลขา กลุ่ม นาแปลงใหญ่ ประสานกับท่านรองพิเชษฐ จะได้เป็นท างานไปในทาง
เดียวกัน 
 

-ขอเชิญ นายประณีต  ปะเมโท ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมได้ฟังค าแถลงนโยบายแล้ว คิดว่าท่านผู้บริหารและ
ท่านสมาชิกสภาฯ จะท าได้ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ กระผมเห็นด้วยกับนโยบาย ข้อ ๖.๕ 
แก้ไขระบบจัดการน้ าในภาคการเกษตร เพ่ือการใช้น้ าในการเกษตรอย่างทั่วถึงในทุกพ้ืนที่  
 และข้อ ๘.๑  สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV และสัญญาณ Wi-fi เพ่ิมเติมให้
ครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลต าบลแม่ค ากระผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง อยากให้มีทุกหมู่บ้าน  ข้อ ๘.๔ 
สนับสนุนเครือข่าย อปพร. หรือเครือข่ายอ่ืน ๆ ให้มีความเข้มแข็งเพ่ือบริการด้านความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชุมชน  อยากให้สนับสนุน อปพร. เพราะยังต้องการความ
ช่วยเหลืออีกหลายด้าน  ขอบคุณเงินสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน และขอขอบคุณการขุดลอกล า
เหมือง เพ่ือพ่ีน้องเกษตรบ้านเราเพราะส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุไม่มีแรงขุดลอก 
 

-ขอเชิญนางสาวหัทยา  ชัยชมพู ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ  ดิฉันขอแจ้งยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดในอ าเภอแม่จัน มี 12 ราย 
รายล่าสุดพบในเขตต าบลจันจว้า การเฝูาระวังก าชับให้ทุกหมู่บ้าน ห้ามจัดงานวันเกิด  
ห้ามชนไก่ ห้ามรวมกลุ่มเล่นพนัน  อีกเรื่องส าคัญคือการฉีดวัคซี น ขออนุญาตฝาก
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ และผู้ปุวยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้ง 7 โรค 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 
2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคไตวายเรื้อรัง 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคอ้วน 
6. โรคมะเร็ง 7. โรคเบาหวาน ให้ลงชื่อฉีดวัคซีนที่ อสม. หรือลงทะเบียนผ่านแอพหมอ
พร้อม ถ้าไม่สามารถลงชื่อได้ให้น าบัตรประชาชนมาลงชื่อที่กองสาธารณสุข การฉีดวัคซีนยัง
สามารถติดเชื้อได้แต่จะช่วยปูองกันความรุนแรงของโรค ให้ลดระดับความรุนแรงลง จาก
การประชุมร่วมกับท่านนายอ าเภอ แจ้งว่ากลุ่มที่จะได้ฉีดวัคซีนก่อน คือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเสี่ยง ผู้น า อปท. ท่านสมาชิกสภาฯ รวมถึงท่าน
นายกเทศมนตรี 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ทต.แม่ค า    
ในส่วนของงบประมาณถ้าไม่เพียงพอให้มาแจ้งได้ 
-เรื่องขุดลอก เริ่มด าเนินการในวันจันทร์ อยากให้ท่านสมาชิกฯ ประสานกับกองช่าง
เรียงล าดับว่าจะให้ไปขุดที่ใดบ้างเพราะคนขับรถแบคโฮได้จ้างให้ท างานเป็นรายวัน  
-เรื่อง อปพร. อยากเชิญมาประชุมเพ่ือรับฟังปัญหาด้านต่าง ๆ จะได้หาแนวทางช่วยเหลือ
และแก้ไข 
กระผมและทีมผู้บริหารขอขอบคุณ ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิก
สภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้ให้ค าชี้แนะต่าง ๆ จะน าไปปฏิบัติ
ให้ดีที่สุด หากท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อสอบถามยินดีรับฟัง 
 
 



23 
 

 

 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายพงค์ศักดิ์  ติวงค์ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 

 
นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายเดช  ค าเงิน 
ประธานประชาคม หมู่ที่ 1 
 

นายพิเชษฐ  กันทะวงค์ 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
นายกเทศมนตรี 
 
 

นายชัยวัน  ค าเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ปิดประชุม 

-ขอเชิญท่านผู้อ านวยการกองช่าง  
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องคนขับรถแบคโฮ ทุกวันนี้จ้างคนที่เกษียณอายุราชการไป
แล้ว มาท าเป็นรายวัน อยากให้เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ การท างานจะได้สะดวก 
รวดเร็วขึ้น และเรื่องรถรับส่งผู้ปุวยไปโรงพยาบาลอยากให้มีรถ Emergency ที่พร้อมใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่                                        
ขอเชิญท่านสท.สุวรรณ  ภูมิรตัน์ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอเสริมเรื่องขุดลอก หมู่ที่ 8  กระผมได้พูดคุยกับ
ท่านสท.สมหมาย ท่านสท.เจริญ ได้ประสานกับเทศบาลต าบลสายน้ าค า แจ้งว่าหากต้องการ
ใช้รถขุดคันใหญ่ให้ท าหนังสือขอใช้รถไปยังเทศบาลต าบลสายน้ าค าได้ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องคนขับรถแบคโฮ ให้เจ้าหน้าที่เปิดรับสมัคร ฝาก
ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ มาสมัครได้ เรื่องรถ Emergency 
ขอดูงบประมาณก่อน เรื่องรถขุดลอกคันใหม ่ให้ผู้ที่เก่ียวข้อง ท าหนังสือประสานไปยัง
เทศบาลต าบลสายน้ าค า 
 

-มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้ร่วมประชุมท่านใด มีข้อเสนอแนะหรือสอบถามเรื่องใดอีกหรือไม่                                        
ขอเชิญนายเดช  ค าเงิน ประธานประชาคม หมู่ที่ 1 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เกี่ยวกับไฟฟูาเส้นทางการเกษตร จากนาผู้ใหญ่บ้านถนอมศักดิ์ 
อยากทราบว่าจะด าเนินการให้เมื่อไหร่ จะได้ทั้งหมดกี่ต้น  
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ พรุ่งนี้รองนายก อบจ. จะมาเทศบาลต าบลแม่ค า เรื่องไฟฟูาจะ
เอาบรรจุเข้าแผนทั้งหมด โดยเรียงล าดับความส าคัญ เราจะรวบรวมเอกสารไปยื่นที่การ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค แล้วจะน าข้อมูลไปหารือกับท่านนายกอบจ. ให้เร่งด าเนินการ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ การขยายเขตไฟฟูาจากบริเวณบ่อขยะไปถึงร้านจันทร์ปันนา  
จะใช้งบประมาณเจ็ดแสนบาท ถ้ามีงบประมาณเข้ามาจะรีบด าเนินการ 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ เรื่องขยายเขตไฟฟูาของนายดาบชวินทร์  อาจารย์น้อง ต้ังแต่
สมัยนายกเทศมนตรีคนก่อนบอกว่าได้ยื่นเรื่องไปที่การไฟฟูาแล้ว ไม่ทราบว่ายื่นไปแล้ว
หรือไม่อย่างไร 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ เรื่องขยายเขตไฟฟูา จากการติดตามพบว่าได้ยื่นเรื่องไปที่การ
ไฟฟูาเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ระหว่างรอด าเนินการ เพราะการไฟฟูาส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอ
แม่ฟูาหลวง ต้องรับเรื่องทั้งอ าเภอ   
 

-มีสมาชิก ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอปิด
ประชุม 
 

-เวลา  ๑1.50  น                                 




