
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  คร้ังที่ 1  ประจำปี พ.ศ. ๒๕62 
วันอังคาร  ท่ี  24  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕62  เวลา 09.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่คำ 
******************************** 

ผู้มาประชุม  ๑3  คน 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ 
๒ 
3 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 
13 

นายสุวรรณ       ภูมิรัตน์ 
นายชัยวัน         คำเงิน 
นายวาโย          ด่านไทยวัฒนา 
นายชรินทร์       ซาวคำเขต 
นายศรี             ศรีละ 
นายเจริญ          ทนัญชะนะ 
นางสุมะณา        ปินตา 
นายประเสริฐ      รีอินทร์ 
นายทองเย็น       กุยเขียว 
นายประสาน      ชาวคำเขต 
น.ส.ทองเล้ียม     คำเวียงสา  
นายศรีวงค์         ใจปินตา  
นายชัยชาญ        รัตนพนาวงษ ์

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

สุวรรณ      ภูมิรัตน์ 
ชัยวัน        คำเงิน 
วาโย          ด่านไทยวัฒนา 
ชรินทร์      ซาวคำเขต 
ศรี            ศรีละ 
เจริญ         ทนัญชะนะ 
สุมะณา      ปินตา 
ประเสริฐ     รีอินทร์ 
ทองเย็น       กุยเขียว 
ประสาน     ชาวคำเขต 
ทองเล้ียม    คำเวียงสา  
ศรีวงค์        ใจปินตา 
ชัยชาญ       รัตนพนาวงษ ์

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  20  คน 

ลำดับที ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
15 
16 
17 

นายสุเวช           ภูมิรัตน์ 
นายถนอม          นาใจ 
นายอนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
นายพงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
นายมนตรี         ยานะนวล 
นางชุตินันต์        คำสมุทร 
นายพงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
นางวรรณศรี       คำปา 
นายอนุวัตร        ชาวไชย 
นายพิพัฒนะ       ซาวคำเขต 
นายพิทักษ์        กาบแก้ว 
 
นางศิริขวัญ        ดวงใจ 
นายพรชัย         ศิริยานนท์ 
นายพงษ์พิพฒัน์  ดอกจือ 
น.ส.เนตรดาว     ใจปินตา 
น.ส.วิชุดา          ใจเท่ียงตรง 
น.ส.พัชราภรณ์   ไมตรีจิตร 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

นิติกร 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

ผอ.ร.ร.ทต.ตำบลแม่คำ 
(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) 

ครู ค.ศ.1 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิชาการสาธารณสุขฯ 
เจ้าพนักงานธุรการ 

สุเวช           ภูมิรัตน์ 
ถนอม          นาใจ 
อนุพงษ์        วงค์รัตนมัจฉา 
พงษ์พัฒน์     สุรินทร์ 
มนตรี          ยานะนวล 
ชุตินันต์        คำสมุทร 
พงค์ศักดิ์      ติวงค์ 
วรรณศรี       คำปา 
อนุวัตร        ชาวไชย 
พิพัฒนะ       ซาวคำเขต 
พิทักษ์        กาบแก้ว 
 
ศิริขวัญ        ดวงใจ 
พรชัย         ศิริยานนท์ 
พงษ์พิพฒัน์   ดอกจือ 
เนตรดาว      ใจปินตา 
วิชุดา           ใจเท่ียงตรง 
พัชราภรณ์    ไมตรีจิตร 
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ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑8 
๑9 
20 
21 
22 
23 
24 

นายบุญธรรม     คำพงษ์ 
นายเจริญ         สุยะพันธ ์
นายเดช           คำเงิน 
นายประณีต      ปะเมโท 
นางบานเย็น      พึ่งบัว 
นางดาวเรือง      คุณยศยิ่ง 
นายกาบ          มณีวรรณ 

ประธานประชาคม หมู่ท่ี 8 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 14            
ประธานประชาคม หมู่ท่ี 1 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 12     
ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 1 

ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 12 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 12 

บุญธรรม     คำพงษ์ 
เจริญ         สุยะพันธ์                
เดช           คำเงิน 
ประณีต      ปะเมโท 
บานเย็น      พึ่งบัว 
ดาวเรือง      คุณยศยิ่ง 
กาบ          มณีวรรณ 

  
เร่ิมประชุมเวลา 09.๐๐ น. 
 

     เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์   ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ ทำหน้าท่ีประธาน                         
ในท่ีประชุม  และกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้  

ระเบียบวาระที่  1 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  2 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
 

 
 
 

มติที่ประชุม 
 
 

ระเบียบวาระที่  3 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  4 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  5 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
- ไม่มี 
 

เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
2.1 การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่ 1 
ประจำปี พ.ศ. 2562  เม่ือวันที่  29  ตุลาคม  2562 
-ให้สมาชิก ฯ เปิดอ่านดูรายละเอียดทีละหน้าต้ังแต่หน้าท่ี 1 – 24  มีสมาชิก ฯ ท่านใด 
ต้องการเปล่ียนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดเปล่ียนแปลง             
ก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2562              
ขอมติท่ีประชุมฯรับรอง 
 

- มติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมฯ (11 เสียง) มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้อง
ประชุมฯ 11 คน 
 

กระทู้ถาม 
- ไม่มี 
 

เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 
 

เร่ืองเพื่อทราบ 
1. ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน เทศบาลตำบลแม่คำ  
ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้งในท่ีประชุม 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ญัตติรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลแม่คำ    
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอเสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่คำ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแม่คำรับทราบ 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายมนตรี  ยานะนวล 
รองปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ                
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561                  
ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน                      
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละ              
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอเสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลตำบลแม่คำ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  
มาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแม่คำรับทราบ 
-ขออนุญาตท่านประธานฯ กระผมขอมอบ นายมนตรี ยานะนวล รองปลัดเทศบาล               
แจ้งญัตติรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

-รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่คำ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62          
๑. เร่ืองเดิม 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๙  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าท่ี  (1) กำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2) ดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่  วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  นั้น 

 ๒. ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ตำบลแม่คำ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่คำ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่คำ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

๓. ข้อเสนอแนะ 
  เพื่ อให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561  จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่คำ 
ตามรายงานผลการติดตามฯ ดังนี้ 
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นายมนตรี  ยานะนวล 
รองปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ โครงสร้าง พื้นฐาน   
แผนการดำเนินการท้ังหมด  จำนวน 184.0 โครงการ   คิดเป็น 77.09      
โครงการท่ีเบิกจ่าย            จำนวน   26.0 โครงการ   คิดเป็น 22.67       
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
แผนการดำเนินการท้ังหมด  จำนวน   8.0 โครงการ   คิดเป็น 0.38      
โครงการท่ีเบิกจ่าย            จำนวน   4.0 โครงการ   คิดเป็น 0.99       
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณค่า                                
ทางสังคม 
แผนการดำเนินการท้ังหมด  จำนวน   28.0 โครงการ   คิดเป็น 9.90      
โครงการท่ีเบิกจ่าย            จำนวน   12.0 โครงการ   คิดเป็น 49.45 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น       
แผนการดำเนินการท้ังหมด  จำนวน   36.0 โครงการ   คิดเป็น 7.52     
โครงการท่ีเบิกจ่าย            จำนวน   20.0 โครงการ   คิดเป็น 25.05 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อม 
แผนการดำเนินการท้ังหมด  จำนวน   37.0 โครงการ   คิดเป็น 1.73     
โครงการท่ีเบิกจ่าย            จำนวน     8.0 โครงการ   คิดเป็น 1.65 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมการ บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนการดำเนินการท้ังหมด  จำนวน   41.0 โครงการ   คิดเป็น 3.38     
โครงการท่ีเบิกจ่าย            จำนวน     3.0 โครงการ   คิดเป็น 0.18 
รวมทั้งหมด 

แผนการดำเนินการท้ังหมด  จำนวน   334.0 โครงการ 
โครงการท่ีเบิกจ่าย            จำนวน     73.0 โครงการ  
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 

 

-ขอบคุณท่านประธานฯ จากท่ีกระผมดูเรื่องแผน ในภาพรวมเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน           
ในด้านคุณภาพชีวิต อย่างเรื่องเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีหนี้สิน กระผมอยาก
เน้นเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การสร้างตลาด การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและคุณค่าทางสังคม ด้านสาธารณสุข ซึ่งทางอนามัยตำบลแม่คำ บอกว่าประชาชน
ในเขตพื้นท่ีตำบลแม่คำ เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเยอะท่ีสุด อยากถามฝ่ายบริหารว่า มีแผน
รองรับด้านนี้อย่างไร 

 

2. ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้งในท่ีประชุม 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ  
2. ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแม่คำรับทราบ 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา 48 ทศ48  วรรค 5  
ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจำทุกปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 ดังนั้น  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มาเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลแม่คำรับทราบ 

ประกาศเทศบาลตำบลแม่คำ  เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
                       ด้วยรัฐธรรมนูญ  มาตรา 253  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชน
ทราบ รวมตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ดั งนั้ น เพื่ อ ก ารป ฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไป ตาม เจตน ารม ณ์  ของระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาล
ตำบลแม่คำ  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562  มาเพื่อให้ประชาชน   ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลแม่คำ ดังนี้ 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลแม่คำ  
    "ประชาชนอยู่ดีมีสุข ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลตำบลแม่คำ  
    1. ก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ระบบประปา ระบบส่ือสารและระบบไฟฟ้า  
    2. เร่งแก้ปัญหาและส่งเสริมการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรและ
อุตสาหกรรม  
    3. แก้ไขปัญหาความยากจน โดยยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น  
    4. การศึกษาแบบองค์รวม บูรณาการเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา 
การเมือง  
    5. ส่งเสริมงานสาธารณสุข ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมให้มั่นคงและยั่งยืน  
    6. การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาด้าน
ต่างๆ ของชุมชน หมู่บ้าน  
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุมฯ 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ในลักษณะบูรณาการแบบองค์รวม เน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลแม่คำได้กำหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาความยากจนและคุณค่า               
ทางสังคม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริการสาธารณสุขและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ง. การวางแผน 
          เทศบาลตำบลแม่คำ  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ
ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนนำมาจัดทำ
โครงการ   เพื่อพัฒนาพื้นท่ีท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ต่อไป  
          เทศบาลตำบลแม่คำ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
เมื่อวันท่ี  31  ตุลาคม  2559  โดยได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบตามแบบขอเสนอญัตติ 
 

รับทราบ 
 

3. ญัตติการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)   

ขอเชิญฝ่ายบริหารแจ้งในท่ีประชุม 
 

-ขอบคุณท่านประธานฯ 3. ญัตติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 - 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 1, ครั้งท่ี 2,  และครั้งท่ี 3  พ.ศ. 2562  เพื่อให้สภา
เทศบาลตำบลแม่คำรับทราบ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561  ข้อ ๒1  
วรรคสอง  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  
พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย   

ดังนั้น  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอแจ้งการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววิชุดา ใจเที่ยงตรง 
นักวิชาการสาธารณสุข 
 

ระเบียบวาระที่  6 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

แก้ไข คร้ังที่ 1  แก้ไขช่ือโครงการ จาก โครงการขุดลอกแม่น้ำคำ ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1, 10 
และ 12 ตำบลแม่คำ กับ หมู่ท่ี 3, 4 และ 10 ตำบลศรีค้ำ  เป็น  โครงการขุดลอกแม่น้ำคำ 
ในพื้นท่ี หมูท่ี่ 1, 10, 12 และ 14 ตำบลแม่คำ กับ หมู่ท่ี 3, 4 และ 10 ตำบลศรีค้ำ 

แก้ไข คร้ังที่ 2   แก้ไขช่ือโครงการ จาก  โครงการขุดลอกลำเหมืองหลวง หมู่ท่ี 1, 2, 8, 
10, 12 และ 14 เป็น  โครงการขุดลอกลำเหมืองหลวง หมู่ท่ี 1, 2, 8, 10, 12 และ 14 
เทศบาลตำบลแม่คำ เช่ือม หมู่ท่ี 7 เทศบาลตำบลสายน้ำคำ  และแก้ไขแบบฟอร์ม จาก 
แบบ ผ.02 (โครงการท่ีดำเนินการเอง)  เป็น  แบบ ผ.02/1 (โครงการท่ีเกินศักยภาพ)  

แก้ไข คร้ังที่  3   แก้ไขปีงบประมาณ  แผนงานสาธารณสุข  ค่าครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตัน  6 ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์  แบบอัดท้าย  
งบประมาณ  2,400,000 บาท  ปีงบประมาณ 2563  เป็น ปีงบประมาณ 2564 

 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.วาโย ด่านไทยวัฒนา 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ การแก้ไข ครั้งท่ี 1 โครงการขุดลอกแม่น้ำคำ ในพื้นท่ี หมู่ท่ี 1, 
10, 12 และ 14 ตำบลแม่คำ กับ หมู่ท่ี 3, 4 และ 10 ตำบลศรีค้ำ อยากทราบว่าได้
ประสานไปยัง อบต.ศรีค้ำหรือยัง  และในการขุด ขุดฝ่ัง ทต.แม่คำ ฝ่ังเดียวหรือขุดท้ังสองฝ่ัง 
มีการวางแผนอย่างไร การแก้ไข ครั้งท่ี 2 แก้ไขแบบฟอร์ม จาก แบบ ผ.02 (โครงการท่ี
ดำเนินการเอง)  เป็น  แบบ ผ.02/1 (โครงการท่ีเกินศักยภาพ) สรุปแล้วใช้แบบไหน และ
ขอขยายความข้อความในวงเล็บ การแก้ไข ครั้งท่ี 3 นอกจากรถบรรทุกขยะแล้ว อยาก
ทราบว่าสามารถขอรถน้ำเพิ่มได้หรือไม่ 
 

-มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ 
 ขอเชิญฝ่ายบริหารตอบ 
 

- โครงการขุดลอกแม่น้ำคำ ขอขยายความ โครงการท่ีดำเนินการเอง คือโครงการท่ีใช้
งบประมาณของเทศบาล ไม่เกินห้าแสนบาท และโครงการท่ีเกินศักยภาพ เป็นการใช้
งบประมาณจากการประสานแผน อบจ. งบประมาณเกินห้าแสนบาท  
- การขุดลอกแม่น้ำคำ ได้ทำหนังสือข้อตกลงกับ อบต.ศรีค้ำทุกครั้ง และการขุดก็จะไม่ทำให้
ทิศทางน้ำเปล่ียน ท่ีถามว่าขุดลอกแม่น้ำคำแล้วเอาซากไปไว้ที่ไหน ขอตอบว่าขุดไว้บนฝ่ัง  
-เรื่องท่ีว่าขอเป็นรถน้ำได้หรือไม่นั้น กระผมขอให้ นางสาววิชุดา ใจเท่ียงตรง ตอบ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ เรื่องรถบรรทุกขยะ เป็นหนังสือท่ีกรมส่งเสริมการปกครองระบุ
มาชัดเจนว่า ต้องเป็นรถบรรทุกขยะ 
 

เร่ืองเพื่อพิจารณา 
1. ญัตติการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง (จัดซื้อเล่ือยยนต์)  
ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 
 

ขอเสนอญัตติการแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง  
เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่คำ 
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นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายชรินทร์ ซาวคำเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

ที่ประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 7 
นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางสุมะณา  ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
  
 

  นายกเทศมนตรีตำบลแม่คำ  ขอเสนอญัตติแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง  ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีหลักการและเหตุผล  
ดังนี้ 

หลักการ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน  หมวด  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง  หน้า 78  ต้ังไว้  9,000 
บาท  เพื่อจัดซื้อเล่ือยยนต์  ขนาด 1,500 วัตต์  (4 แรงม้า)  จำนวน  1  เครื่อง  จัดซื้อตาม
ราคาท้องถิ่น  เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  และ       มีความจำเป็นต้อง
ใช้  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  หน้า 207  ลำดับท่ี 112     

 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดข้างต้น  เป็นเพื่อจัดซื้อเล่ือยยนต์  
ขนาด 1,500 วัตต์ (2 แรงม้า)  จำนวน  1  เครื่อง 

เหตุผล 
  เพื่อแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงให้ถูกต้อง  ตามลักษณะครุภัณฑ์ท่ีจะจัดซื้อ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยระเบียบวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2543  
ข้อ 29  การแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  ท่ีทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง      
ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น  
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ขอเชิญท่าน สท.ชรินทร์  ซาวคำเขต 
 
  

-ขออนุญาตท่านประธานฯ กระผมอยากทราบว่า เล่ือยยนต์ ขนาด 1,500 วัตต์  (4 แรงม้า)   
กับเล่ือยยนต์  ขนาด 1,500 วัตต์ (2 แรงม้า)  ราคาต่างกันหรือไม ่
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ กระผมขอตอบว่าท้ังสองขนาด ราคาเท่ากัน  

 
 

มีสมาชิกฯ ท่านใด มีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอความเห็นชอบญัตติการ
แก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจง (จัดซื้อเล่ือยยนต์) สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบ กรุณายกมือขึ้น 
 

-มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (จัดซ้ือเลื่อยยนต์) 12  เสียง 
 

เร่ืองอื่นๆ 
- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.สุมะณา  ปินตา 

 
-ขอบคุณท่านประธานฯ ดิฉันอยากสอบถามว่าไฟกิ่งบริเวณบ้านป้าปิ้น ได้ดำเนินการหรือยัง 
 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.ทองเล้ียม  คำเวียงสา  
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นางสาวทองเลี้ยม  คำเวียงสา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล 
 

นางดาวเรือง  คุณยศยิ่ง 
ประธานแม่บ้าน หมู่ที่ 12 
 

นายศรี  ศรีละ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชรินทร์  ซาวคำเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายประณีต  ปะเมโท 
ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 12  
 

นางสาวทองเลี้ยม  คำเวียงสา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 

 

 

- ขอบคุณท่านประธานฯ ดิฉันได้ยื่นคำร้อง เรื่องขอท่อระบายน้ำ บริเวณทางโค้งป่าช้าและ
บริเวณลำเหมืองหลวงแล้ว ไม่ทราบว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่ เนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.ศรีวงค์  ใจปินตา 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ เรื่องศาลา หมู่ท่ี 2 อยากจะให้ฝ่ายบริหารเทปูนให้หนา เผ่ือวัน
หน้าจะขอโครงการทำสะพานเช่ือมต่อ  
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ กระผมอยากให้ฝ่ายบริหาร สร้างร้านค้าชุมชน  ให้ผู้สูงอายุ                  
นำสินค้าไปขาย ประชาชนนำผลผลิตทางการเกษตรไปขาย เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพใน
เขตเทศบาล และอยากให้ทำถนนโปร่งใส ไร้ขยะ ไม่อยากให้ปลูกต้นไม้ริมถนนเพราะดูไม่
สะอาด อยากให้ถนนโล่ง ดูแล้วสะอาด สวยงาม 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.วาโย  ด่านไทยวัฒนา 
 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ กระผมอยากถามฝ่ายบริหาร ว่าการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งก่อน
โครงการ หมู่ท่ี 14 กิจการนอกเขต ขณะนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนไหน และยังเหลือโครงการ
อะไรบ้างท่ียังไม่ได้ทำ แล้วจะดำเนินการเสร็จเมื่อไหร่ 
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ กระผมอยากจะขยายไฟกิ่ง บริเวณโรงขยะไปบ้านผู้ช่วยตุ๋ย และ
บริเวณ หมู่ท่ี 10 ซอย 10 ด้านหลังสำนักงานเทศบาลไปนาลุงวร 
 

- มีสมาชิกฯ หรือผู้ร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญนางดาวเรือง 
คุณยศยิ่ง ประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี  12 
 

- ขอบคุณท่านประธานฯ ดิฉันอยากให้ไปเปล่ียนกระจกโค้ง บริเวณบ้านผู้ช่วยนวย เพราะว่า
กระจกขุ่นมองไม่ชัด 
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ อยากให้ฝ่ายบริหารสำรวจกระจกโค้งทุกพื้นท่ี เพราะมีบางอัน
เก่าแล้ว 
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ ถนนสายบ้านทุ่ง หมู่ท่ี 12 ไหล่ทางไม่ดี  ถนนแตก อยากให้
กองช่างไปสำรวจดู และอยากให้มีไฟกิ่ง เพราะมีประชาชนไปออกกำลังกาย 
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ กระผมอยากขอไฟกิ่ง ติดต้ังข้างบ้าน ซอยหมอนเมืองเนื่องจาก 
นายถนอม  นาใจ เกิดอุบัติเหตุบริเวณนั้นเพราะทางมืด  
 

- ขออนุญาตท่านประธานฯ ตามท่ีประธานแม่บ้าน หมู่ท่ี 12 และประธานผู้สูงอายุ หมูท่ี 
12 ขอความอนุเคราะห์ท้ังสองเรื่อง ดิฉันได้เขียนคำร้องส่งไปแล้ว เหตุผลคือเวลาประชาชน
สัญจรไปมาถนนมืดมาก และกระจกโค้งก็มองเห็นไม่ชัดเจน 
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายศรีวงค์  ใจปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นางสุมะณา  ปินตา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายสุเวช  ภูมิรัตน์ 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ เรื่องไฟกิง่ กระผมเคยเสนอในท่ีประชุมว่าอยากให้ลองใช้ระบบ
โซล่าเซลล์ อยากให้ฝ่ายบริหารไปคำนวณจุดคุ้มทุน เรื่องค่าใช้จ่าย จะได้ลดภาระเรื่องค่า
ไฟฟ้า ช่วงแรกก็ทดลองใช้ถนนบางเส้นก่อน เช่นทางไปหมู่บ้านป่าเปา ถนนเส้นคันพนัง             
ถ้าเป็นไปได้อยากจะให้เปล่ียนเป็นระบบโซล่าเซลล์ท้ังเทศบาล  
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ บริเวณทางโค้งออกไปทางบ้านเจ้านาย ถนนแคบ เกิดอุบัติเหตุ
บ่อย 
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ ประชาชนฝากถามมาว่า โครงการขุดลอกคันพนัง หมู่ท่ี 14              
จะเริ่มดำเนินการเมื่อไหร่  
 

-กระผมอยากจะขอพูดเรื่องกีฬากลุ่ม ท่ีจะจัดขึ้นวันท่ี 7, 8, 9 มกราคม พ.ศ. 2563 
งบประมาณ หน้า 109  งบประมาณสามแสนแปดหมื่นบาท อยากจะให้นายกเทศมนตรี
พิจารณาทำโครงการวางท่อให้ทางโรงเรียนก่อนจะจัดงานกีฬา 
 

-งานของดีอำเภอแม่จัน เริ่มต้ังแต่เมื่อวาน กระผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน 
ตัวแทนชุมชนท่ีได้ร่วมเดินขบวนของดีอำเภอแม่จัน วันท่ี 24 ธันวาคม ประธานประชาคม 
นายสมหมาย จันตาคำ เป็นตัวแทนประกวดร้องเพลง และมีการประกวดนางฟ้าจำแลง 
เทศบาลตำบลแม่คำส่ง นายธีรพล ฟ้าคำตัน เข้าประกวดอยากให้ทุกคนไปเป็นกำลังใจ                 
-งานท่ีสองคืองานมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ในวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2563 
นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ให้แต่งชุดปกติขาว หรือชุดจิตอาสา หรือเส้ือสีเหลือง                         
พิธีจัด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ 
-งานกีฬานักเรียน จัดท่ีโรงเรียนบ้านแม่คำ ตามท่ีท่านประธานสภาฯ กล่าว ให้กองช่างไป
สำรวจว่าใช้ท่อท้ังหมดเท่าไหร่  
-งานวันเด็ก วันท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2563  เทศบาลตำบลแม่คำเป็นผู้จัด  ผู้ใดสนใจจะ
มอบของขวัญวันเด็กให้ติดต่อท่ีหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
-จะมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 12 วันท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2563  
-เรื่องไฟกิง่ ระบบโซล่าเซลล์จะทดลองทำบริเวณจันทร์ปันนา ป่าช้า หมู่ 1 ถึงบ้านผู้ช่วยตุ๋ย
ก่อน ใช้หลอดไฟ 60 วัตต์  
 

-ขออนุญาตท่านประธานฯ ตามท่ีฝ่ายบริหารบอกว่าจะทดลองเส้นจันทร์ปันนา ไปหมู่บ้าน
ป่าเปา บริเวณนั่นมีชาวบ้านต่อไฟฟ้าไปใช้บางส่วน แล้วถ้าติดต้ังระบบโซล่าเซลล์จะเป็นการ
ทำซ้ำซ้อนหรือไม่ อยากจะให้ไปทดลองเส้นคันพนังมากกว่า 
 

-โครงการกิจการนอกเขต หมู่ท่ี 14 ตอนนี้ผู้ว่าอนุมัติแล้ว 
-กระจกโค้งจะดำเนินการให้ 
-เรื่องรถจะนำไปดัดแปลงเปล่ียนเป็นรถน้ำ ขอหารือเรื่องดัดแปลงรถขยะเป็นรถน้ำ ได้ทำ
หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ใช้งบประมาณสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท                           
ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบก็จะดำเนินการทำ 
-เรื่องคันพนัง ช่างโยธาจังหวัดนำแบบแปลนมาให้ดู เล่ือนจากเดิม 11 เมตร มาเป็น                 
3 เมตร มีท่าน้ำจำนวนห้าจุด จะเริ่มดำเนินการประมาณเดือนกุมภาพันธ ์
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นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสุวรรณ  ภูมิรัตน์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายศรี  ศรีละ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายวาโย  ด่านไทยวัฒนา 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 

นายชัยวัน  คำเงิน 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายประสาน  ชาวคำเขต 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 

นายประเสริฐ  รีอินทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ โครงการตามท่ีท่าน สท.สุมะณา ปินตา กล่าวเมื่อสักครู่ 
บริเวณท่ีหลังบ้านลุงนัน มีท่อระบายน้ำ น้ำมาจากหมู่ท่ี 14 อยากทราบว่าได้คำนวณท่อไว้
หรือไม่ เพราะไม่เช่นนัน้น้ำขังแนน่อน อยากให้วางท่อระบายน้ำไว้ก่อนและทำประตูเปิด ปิด
น้ำด้วย ฝากฝ่ายบริหารพิจารณา ถ้าหากไม่ฝากท่อไว้เกรงว่าจะเสียงบประมาณมากกว่านั้น 
 

-ขอเชิญ ท่าน สท.ชัยวัน  คำเงิน รองประธานสภาเทศบาล ทำหน้าท่ีประธานสภาเทศบาล
แทน 
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.สุวรรณ  ภูมิรัตน์  
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ตามท่ีท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ เสนอถนนใสสะอาด ปลอด
ขยะ อยากจะให้ฝ่ายผู้บริหารให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.ศรี  ศรีละ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กองช่าง ท่ีได้อนุมัติ
สร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 12   
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมอยากจะฝากเรื่องตลาดชุมชน 
 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับท่าน สท.ประเสริฐ  รีอินทร์ เรื่องตลาด
ชุมชน เพราะประชาชนมีหนี้สินเยอะ ถ้ามีตลาดชุมชนจะเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชน   
มีช่องทางรายได้เพิ่มขึ้น ตัวอย่างทางไปเชียงรายบริเวณ นางแล มีการนำสับปะรดวางขาย
ข้างทาง ทางแม่สายมีร้านขายสตรอว์เบอร์รี ริมทาง ทำไมตำบลเราไม่ลองนำผลผลิต
ทางการเกษตรหรือสินค้าท้องถิ่นของตำบลเราวางขายบ้าง เพราะส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกร  เพียงแต่ยังขาดการส่งเสริม อยากให้เริ่มจากจุดเล็กๆจากเทศบาล   
และการสร้างรายได้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวในเขตเทศบาลเรา เพราะตำบลเรามีจุดท่ีสามารถ
ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามาเท่ียวได้  
 

- มีสมาชิกฯ ท่านใดมีเรื่องใดจะสอบถามอีกหรือไม่  ขอเชิญท่าน สท.ประสาน  ชาวคำเขต 
 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยกับการสร้างตลาดชุมชน และถนนใสสะอาด 
ปลอดขยะ ขอเพิ่มเติมไฟกิ่งโซล่าเซลล์อยากให้ไปติดต้ังบริเวณศาลา หมู่ท่ี 2 ทางไปบ้าน
เจ้านาย และอยากจะถามเรื่องเข่ือนยังจะมีการสร้างหรือไม่ 
 

-ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ เรื่องร้านค้าชุมชน อยากให้ให้ขึ้นป้ายเพราะรถนักท่องเท่ียว
ผ่านไปมาเยอะ จะได้แวะชมสินค้า แวะเข้าห้องน้ำ ได้ชมสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ี
ผู้สูงอายุหรือชาวบ้านนำมาวางขาย  
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