
 



รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 

วันที ่18 พฤษภาคม  2564 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 

................................... 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 
 

ลำดับที่ รายช่ือสมาชิกสภาเทศบาล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 

1 นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ ผ่องพรรณ  แสงคำ  
2 นายสุรินทร์  ฟองมูล รองประธานสภาเทศบาลฯ สุรินทร์  ฟองมูล  
3 นางสาวสุปราณี  เชียงทร เลขานุการสภาเทศบาลฯ สุปราณี  เชียงทร  
4 นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์  
5 นายพร  เชิงค้า สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร  เชิงค้า  
6 นายยรรยงค์  กิติศรี สมาชิกสภาเทศบาลฯ ยรรยงค์  กิติศรี  
7 นายวิโรจน์  สวุรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ วิโรจน์  สวุรรณ์  
8 นายสว่าง  จอมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ สว่าง  จอมศักดิ์  
9 นายกำธร  วงค์นำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำธร  วงค์นำ  

10 นายธเนศ  จี๋ว ิ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ธเนศ  จี๋ว ิ  
11 นางสาวอุบลรัตน์  ใจคำ สมาชิกสภาเทศบาลฯ อุบลรัตน์  ใจคำ  
12 นายจักรกฤษณ์  ใจเมคา สมาชิกสภาเทศบาลฯ จักรกฤษณ์  ใจเมคา  

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

ลำดับ
ที ่

รายชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมเกียรติ พรมเสน นายกเทศมนตรี สมเกียรติ  พรมเสน  
2 นายนิคม  ไชยวุฒิ รองนายกเทศมนตรี นิคม  ไชยวุฒิ  
3 ร.ต.อ.สุธรรม จันทร์แก้ว รองนายกเทศมนตรี สุธรรม  จันทร์แก้ว  
4 นายจำเนียร  ขันไข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำเนียร  ขันไข  
5 นายวีรศักดิ์   ไชยเมฆา เลขานุการนายกเทศมนตร ี วีรศักดิ์   ไชยเมฆา  
6 นายดวงเด่น  ศรีบุรี ปลัดเทศบาล ดวงเด่น  ศรีบุรี  
7 นายชุมพล  ตระกูลวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ชุมผล  ตระกูลวงศ ์  
8 นางอรุณ ี สายหมอก ผู้อำนวยการกองสาธารสุข

และสิ่งแวดล้อม 
อรุณี    สายหมอก  

9 นางสาวพิกุล  ยะคำดุก ผู้อำนวยการกองคลัง พิกุล  ยะคำดุก  
10 นายเทิดศักดิ์  วังหลัง ผู้อำนวยการช่าง เทิดศักดิ์  วังหลัง  
11 นางสาวธนัย์นชิา  สิทธิพงษ์เจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ธันย์นิชา สิทธิพงษ์เจริญ  
12 นางสาวสุภาพร  ปิยพันธ์เศรณี หวัหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ สุภาพร  ปิยพันธ์เศรณี  
13 นางโสภา  ใจปลา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา โสภา  ใจปลา  
14 นายธีรยุทธ์  จันทร์แดง หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง ธีรยุทธ์  จันทร์แดง  
15 นางสาวชนภัส  อินกวา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ชนภัส  อินกวา  
16 นางนงนุช  ถารียะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นงนุช  ถารยีะ  
17 นางสาวอุบลวรรณ กันทาทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป อุบลวรรณ กันทาทอง  

/ ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ รายชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

18 นายไพโรจน์  ใจเมคา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ไพโรจน์   ใจเมคา  
19 นายกิตติพงษ์ คุณนา กำนันตำบลแม่แฝกใหม่ กิตติพงษ์  คุณนา  
20 นายพิพัฒน์  เป็งธินา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พิพัฒน์ เป็งธินา  
21 นายณรงค์  เป็งชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ณรงค์  เป็งชัย  
22 นายสมเพชร  ตาวินโน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 สมเพชร  ตาวินโน  
23 นายนันทพงษ์  เกตุมณี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 นันทพงษ์  เกตุมณี  
24 นายสุทัศน์ พงษ์จันทร์เขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 สุทัศน์ พงษ์จันทร์เขียว  
25 นายสุบิน  ทาว่อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 สุบิน  ทาว่อง  
26 นายสว่าง  วรรณเขต ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ 9 สว่าง  วรรณเขต  
27 นางสุปราณี  ศีลสังวรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 สุปราณี  ศีลสังวรณ์  
28 นายพิทักษ์  นันตี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 พิทักษ์  นันตี  
29 นายอดุลย์  ตานัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 อดุลย์  ตานัน  
30 นายสามารถ  อินต๊ะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 สามารถ อินต๊ะ  
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เริ่มการประชุม    เวลา 09.30  น. 
นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว กล่าว เมื่อสมาชิกสภาฯ 

มาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2564 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาเทศบาลฯ แจ้งให้ทราบว่า อำเภอสันทราย ได้มีคำสั่งฯ 

ที่ 239 /2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งรอง
ประธานสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับ
เลือกและได้รับการแต่งตั้ง คือ นายสุรินทร์ ฟองมูล 

 เรื่อง เกี่ยวกับการนัดและเปิดประชุมของคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น ครั้งแรก โดยการนัดประชุมและเปิดประชุมนั้น เป็น
หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น ตามข้อ 109 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) ซึ่งเมื่อวันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เลขานุการสภาฯ ได้กำหนดและนัด
ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ตามที่ได้รับเลือกไว้
แล้ว จำนวน 3 ท่าน มาประชุมฯ และคณะกรรมการฯ ได้มีการ
เลือกประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม แล้ว ดังนี้ 

 1. นายพร  เชิงค้า สมาชิกสภาฯ  เป็นประธานกรรมการฯ   
 2. นายกำธร  วงค์นำ สมาชิกสภาฯ  เป็นกรรมการฯ   
 3. นางสาวอุบลรัตน์  ใจคำ สมาชิกสภาฯ  เป็นเลขานุการฯ 
 

  สำหรับ ในส่ วนของคณ ะกรรมการแปรญั ตติ ร่ าง
ข้อบัญญัติ ทางเลขานุการสภาฯ จะได้มีการนัดประชุมฯ ครั้งแรก 
ตามระเบียบฯ ต่อไป 

 เรื่อง ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง 
และหัวหน้าฝ่าย ในสังกัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ที่มาเข้า
ร่วมประชุมกล่าวแนะนำตัว ให้ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา 
นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าวในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ จะได้มีการ

รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา จำนวน 1 ชุด คือ รายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้พิจารณา
เกี่ยวกับรายละเอียดหรือเนื้อหาของรายงานการประชุมสภาฯ 
ตามเอกสารที่ ได้แนบส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม 
ให้ทุกท่านได้อ่านล่วงหน้าแล้ว  

 
/หาก... 
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หากสมาชิกสภาฯ  ท่ าน ใดจะแก้ ไขหรือ เพ่ิ ม เติ ม
รายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าวขอเชิญ 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
แก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดของรายงานการประชุมชุดดังกล่าว 

 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภา ฯ กล่าวหากไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขหรือ  
เพิ่มเติมรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก เมื่อ
วันที่  5 พฤษภาคม 2564 แล้ว ขอให้ทุกท่านได้พิจารณา
เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้มีการประชุมและ
ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว พิจารณาแล้วมีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ครั้งแรก 
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง   
ลาการประชุม  -  ท่าน 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องนายกเทศมนตรี แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล 
นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าว ในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ นายกเทศมนตรี

ตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ซึ่งเป็นไป
ตามความในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562) กำหนดไว้ว่า 
“ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล 
เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่ อให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”  

 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว นายสมเกียรติ 
พรมเสน แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ขอเชิญ 

 

นายสมเกียรติ  พรมเสน นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้แจกเอกสารประกอบการ
แถลงนโยบาย ให้กับสมาชิกสภาฯ และทำการแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาล (รายละเอียดของนโยบายปรากฏลายลักอักษร 
ตามท่ีนายกเทศมนตรีแจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกคน ที่มาประชุมใน
ครั้งนี)้  

 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าว นายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลเรียบร้อยแล้ว  

ตามข้อบังคับ หมวด 10 การแถลงนโยบาย ข้อ 123 
วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554) กำหนดว่า  

/ “เม่ือ... 
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“เม่ือผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่น ดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ซักถาม
และอภิปรายรวมกัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ได้มีมติให้
ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป” และ ข้อ 124 ของ
ระเบียบฯ ดังกล่าว กำหนดว่า “สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะ
ซักถาม และอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน และคัดค้านในเรื่อง
ความเหมาะสมของนโยบาย และความสามารถในการบริหาร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้สำเร็จผลตาม
นโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามหรืออภิปราย
ถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 
ด้วยก็ได้” 

 
 

สำหรับในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ 125 
วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554) กำหนดว่า 

 

“ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้น ที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อ
ซักถามหรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่ซักถาม หรือคัดค้านทีละคนเป็นลำดับไป หรือจะรอ
ตอบครั้งละหลายคนก็ได้” 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าว เมื่อสมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ได้รับทราบ
ข้อกำหนดของระเบียบฯ แล้ว ตามข้อ 123 วรรคสอง ของ
ระเบียบฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้ซักถามและอภิปรายรวมกัน 
เกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  

 

หรือที่ประชุมสภาฯ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความเห็น
เป็นอย่างอ่ืน คือให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป ขอเชิญ
สมาชิกสภาฯ เสนอได ้

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมี
ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน และเห็นด้วยตามที่ประธานสภาฯ ให้ได้
ซักถามและอภิปรายรวมกัน เกี่ยวกับนโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าว ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้มีความเห็นว่า จะ
ซักถามและอภิปรายรวมกัน แล้วนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้
ซักถามและอภิปรายรวมกัน ทั้งนี้ โดยไม่มีการลงมติในการ
แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ตามความในมาตรา 48 ทศ 
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562) ขอเชิญ 

 
/ นาย... 
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นายกำธร วงค์นำ สมาชิกสภาฯ กล่าวกระผมขอสนับสนุนนโยบายของท่าน
นายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถาม หรือ
คัดค้านหรือสนับสนุนนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่แถลงต่อ
สภาเทศบาลอีกหรือไม่ 

 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
ซักถามและอภิปรายรวมกัน ในนโยบายที่นายกเทศมนตรี ได้
แถลงต่อสภาเทศบาลอีกแล้ว 

 

นายผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าว ที่ประชุมสภาฯ ทุกท่าน ได้รับทราบ
เกี่ยวกับนโยบายของนายกเทศมนตรี แล้ว ตามความในมาตรา 
48 ทศ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562) คำแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรี ก็จะมีการดำเนินการ โดยเทศบาลฯ จัดทำ
ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลต่อไปด้วย 

 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมาชิกสภาฯ รับทราบ
นโยบายที่นายกเทศมนตรี แถลงไว้  

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าวระเบียบวาระที่ 4 ญัตติที่เสนอใหม่ ข้อ 4.1
ญัตติการพิจารณา คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 3 คน 

  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 
ขอเชิญ  

 

นายสมเกียรติ  พรมเสน  นายกเทศมนตรี กล่าว ด้วยสำนักปลัดเทศบาล โดยงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้เสนอเรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 3 คน ซึ่งเมื่อสภาเทศบาลฯ 
ได้คัดเลือกครบตามจำนวนแล้ว ผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่น จะ
ได้แต่งตั้งท่านสมาชิกฯ ที่ได้รับเลือก ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ซึ่งเป็นไปตามข้อ 8 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561)  

 

   ในส่วนของ รายละเอียดของการคัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลฯ ผมขอมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม และดำเนินการในการ
คัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าว ต่อไป 

 

นางนงนุช  ถารียะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าวชี้แจง ตามข้อ 8 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561)  

/ ให้... 
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   ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน
สามคน ในส่วนระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งนั้น มีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ สำหรับการ
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ จำนวน 3 คน ในวันนี้ เป็นการ
หมดวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ไดป้ระกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำ
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว  ลงวันที่  4 
กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศฉบับดังกล่าวกำหนดให้มีการเลือกตั้งใน
วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการการ
เลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 
2564 แล้ว  

   ทั้งนี้ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ลงวันที่  1
กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ทำให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง ดังนั้น สมาชิกภาพการเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ของสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 ท่าน 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ตามคำสั่งเทศบาลฯ 
ที่ 521/2526 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 จึงหมดวาระลง งาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ได้รายงานให้ผู้บริหารรับทราบ และเพื่อ
เสนอเรื่องต่อสภาเทศบาลฯ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลฯ ซึ่งสมาชิกสภาฯ ท่านที่ได้รับเลือกและแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ในครั้งนี้  จะมีวาระการดำรง
ตำแหน่งดังกล่าว ตามช่วงระยะเวลาตามวาระที่ เหลือ คือดำรง
ตำแหน่งไปจนถึง วันที่ 18 กันยายน 2566 ตามระเบียบฯ 

   ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามระเบียบฯ ขอชี้แจงดังนี้ 

1. กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการ
ดำเนินงาน 

   4. ให้ ความ เห็ น ชอบร่ างข้ อกำห นดขอบ ข่ ายและ
รายละเอียดของงานตามข้อ 19 (2) (ของระเบียบฯ) 

   5. พิ จารณาให้ ข้อคิด เห็ น เกี่ ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   6. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

/ ในการ... 
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   ในการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ท่าน
สมาชิกสภาฯ คัดเลือกจากสมาชิกสภาฯ จำนวน 3 คน เพื่อ เป็น
คณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวตามระเบียบฯ โดยสมาชิกสภาฯ เสนอ
ชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในการเป็นคณะกรรมการฯ สมาชิกสภาฯ 1 
ท่านเสนอได้ 1 รายชื่อ และจะต้องมีสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนรับรอง
จำนวน 2 ท่าน จากนั้นจะพิจารณาโดยสมาชิกสภาทุกท่านได้ลง
มติเพื่อเลือกตามรายชื่อที่ได้เสนอ จนครบจำนวน 3 ท่าน โดย
เรียงลำดับ คณะกรรมการ คนที่ 1 จนถึง คนที่ 3 ครบตามจำนวน 
ขอท่ าน ป ระ ธาน สภ าฯ  ได้ พิ จ ารณ าดำเนิ น ก ารคั ด เลื อ ก
คณะกรรมการดังกล่าวต่อไป 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ฯ ได้
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวแล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้
เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่ีสมควรได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ 
ชุดดังกล่าว โดยปฏิบัติตามวิธีการตามที่เจ้าหน้างานวิเคราะห์
นโยบายและแผน ได้ชี้แจ้งไว้   

   ลำดับแรกเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ ที่สมควร
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
คนที่ 1  เชิญเสนอชื่อ  

 

นายวิโรจน์  สุวรรณ์  สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ นายสุรินทร์ ฟองมูล สมาชิกสภาฯ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 1   

 

นางผ่องพรรณ แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวขอผู้รับรองการเสนอชื่อ นายสุรินทร์ ฟองมูล 
สมาชิกสภาฯ เพื่อเป็นคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 1  

 

ที่ประชุม   นายพร เชิงค้า  สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 
   นางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิก
สภาท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
คนที่ 1 อีกหรือไม่   

 
 

ที่ประชุม  สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 1 อีก 

 

นางผ่องพรรณ แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวเม่ือไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 1 แล้ว ถือว่านายสุรินทร์ ฟองมูล สมาชิก
สภาฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 1  

 

 ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 ขอเชิญเสนอชื่อ เพื่อดำเนินการ
คัดเลือก 

/ นางสาว... 
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นางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ  สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ นายธเนศ จี๋วิ สมาชิกสภาฯ เป็น 
  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนท่ี 2   
 

นางผ่องพรรณ แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวขอผู้รับรองการเสนอชื่อ นายธเนศ จี๋วิ 
สมาชิกสภาฯ เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที ่2 

 
 

ที่ประชุม   นายสว่าง จอมศักดิ ์ สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 
   นายจักรกฤษณ์ ใจเมคา สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิก
สภาท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
คนที่ 2 อีกหรือไม ่  

 
 

ที่ประชุม  สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 อีก 

 

นางผ่องพรรณ แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวเม่ือไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 แล้ว ถือว่า นายธเนศ จี๋วิ สมาชิกสภาฯ 
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 
 ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 ขอเชิญเสนอชื่อ เพื่อดำเนินการ
คัดเลือก 

 

นายสรุินทร์ ฟองมูล  รองประธานสภาฯ เสนอชื่อ นางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ สมาชิกสภาฯ 
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3   

 

นางผ่องพรรณ แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวขอผู้รับรองการเสนอชื่อ นางสาวอุบลรัตน์ 
ใจคำ สมาชิกสภาฯ เพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาพัฒนาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 

 

ที่ประชุม   นายพร เชิงค้า สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 
   นายธเนศ จี๋วิ  สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิก
สภาท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
คนที่ 3 อีกหรือไม่   

 

ที่ประชุม  สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 อีก 

 

นางผ่องพรรณ แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าว เม่ือไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่  3 แล้ว ถือว่า นางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ 
สมาชิกสภาฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ สรุปรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มี
รายช่ือดังนี้ 
1. นางสุรินทร์ ฟองมูล 

    2. นายธเนศ จี๋วิ 
    3. นางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.2 การคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
จำนวน 3 คน   

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้เสนอต่อท่ีประชุมสภาฯ  
 

นายสมเกียรติ  พรมเสน  นายกเทศมนตรี กล่าว งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนัก
ปลัดเทศบาล ได้เสนอเรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 3 คน 
ซึ่งเมื่อสภาเทศบาลฯ ได้คัดเลือกครบตามจำนวนแล้ว ผมใน
ฐานะผู้บริหารท้องถิ่น จะได้แต่งตั้งท่านสมาชิกฯ ที่ได้รับเลือก 
ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ตามข้อ  28 (1) ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561)  

   สำหรับรายละเอียดของการคัดเลือกคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ ผมขอมอบหมายให้
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม และดำเนินการ
ในการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าว ต่อไป 

 

นางนงนุช ถารียะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กล่าว การคัดเลือก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว เหตุผลและความจำเป็นเช่นเดียวกับการกรณีของ
การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  

   ในการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ 
เป็นไปตาม ข้อ 28 (1) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561) ตามระเบียบฯ 
คณะกรรมการจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้ ทั้งนี้ สมาชิกสภาฯ ท่านที่ได้รับเลือกและ
แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลฯ จำนวน 3 ท่านเดิมนั้น ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง
เทศบาลฯ ที่ 445/2563  

/ ในการ... 
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  ในการคัดเลือกครั้งนี้ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับเลือกและแต่งตั้ง
จะมีวาระการดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตามช่วงระยะเวลาตามวาระ
ที่เหลือ คือดำรงตำแหน่งไปจนถึง วันที่ 30 กันยายน 2567 
ตามระเบียบฯ 

   ในส่วนของอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ขอชี้แจงดังนี้ 

   1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

   2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้
ประชาชนรับทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนิ
ความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี 

   4. แต่งตั้ งอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือช่วย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

   จึงขอชี้แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ และสำหรับ
การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  ทำเหมือน เช่นการคัด เลื อก
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ขอท่านประธานสภาฯ ได้
พิจารณาดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวตามที่นายกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่ฯ ได้
ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ เกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
แล้ว ขอให้สมาชิกสภาฯ ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ที่สมควร
ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว โดยปฏิบัติตาม
วิธีการตามท่ีเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจ้งไว้   

   ลำดับแรกเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาฯ ที่สมควร
ได้ รับ เลือกเป็นคณ ะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 1 เชิญเสนอชื่อ  

 
 

นายพร  เชิงค้า  สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ นายสุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์ สมาชิกสภาฯ 
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 1   

 

นางผ่องพรรณ แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวขอผู้รับรองการเสนอชื่อนายสุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์ 
สมาชิกสภาฯ เพื่ อเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 1  

 

/ ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   นายวิโรจน์ สุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 
   นายสุรินทร์ ฟองมูล สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 
 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิก
สภาท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 1 อีกหรือไม่   

 
 

ที่ประชุม  สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 1 อีก 

 
 

นางผ่องพรรณ แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวเมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 1 แล้ว ถือว่านาย
สุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์ สมาชิกสภาฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 1  
 ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 ขอ
เชิญเสนอชื่อ เพื่อดำเนินการคัดเลือก 

 

นายสุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์  สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ นายวิโรจน์ สุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 2   

 

นางผ่องพรรณ แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวขอผู้รับรองการเสนอชื่อ นายวิโรจน์ สุวรรณ์ 
สมาชิกสภาฯ เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 

 
 

ที่ประชุม   นายยรรยงค์  กิติศรี สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 
   นายสุรินทร์ ฟองมูล สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 
 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิก
สภาท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 อีกหรือไม่   

 
 
 

ที่ประชุม  สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 อีก 

 

นางผ่องพรรณ แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวเมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
พัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 แล้ว ถือว่านายวิโรจน์ 
สุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 2 
  

 

/ต่อไป... 
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 ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 ขอ
เชิญเสนอชื่อ เพื่อดำเนินการคัดเลือก 

 
 

นายวิโรจน์ สุวรรณ์  สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อนายพร เชิงค้า สมาชิกสภาฯ เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
เจดีย์แม่ครัว คนที่ 3   

 
 

นางผ่องพรรณ แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวขอผู้รับรองการเสนอชื่อ นายพร เชิงค้า 
สมาชิกสภาฯ เพ่ือเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 

 
 

ที่ประชุม   นางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 
   นายสุทัศน์ ชัยวงค์ทิพย์ สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง 
 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อสมาชิก
สภาท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 อีกหรือไม่   

 
 
 

ที่ประชุม  สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 อีก 

 
 

นางผ่องพรรณ แสงคำ  ประธานสภาฯ กล่าวเมื่อไม่มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอรายชื่อ
สมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืน เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
พัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 แล้ว ถือว่า นายพร 
เชิงค้า สมาชิกสภาฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว คนที่ 3 

 

ประธานสภาฯ สรุปรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว มีรายช่ือดังนี้ 
1. นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ 

    2. นายวิโรจน์ สุวรรณ์ 
    3. นายพร  เชิงค้า 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืนๆ  
นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าว ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ ที่ประชุมสภาฯ 

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ หรือไม่  หากมีขอเชิญ 
 

นายกำธร วงค์นำ สมาชิกสภาฯ กล่าว ในวันนี้ก่อนเข้าร่วมประชุมสภาฯ ผมได้รับ
โทรศัพท์จากผู้ดูแลผู้สูงอายุ ฝากถึงเรื่องต่างๆ ประมาณ 4-5 
เรื่อง  

 1. สถานที่ในการเรียนของผู้สูงอายุ ต้องการสถานที่ที่ชัดเจน 
 2. เรื่องงบประมาณจากเทศบาลฯ 
 

/3. การ... 
 



 
-14- 

 
 

 3. การส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ 
 4. กีฬาของผู้สูงอายุ 
 5. ผู้สูงอายุต้องการให้มีธรรมสัญจรในช่วงวันเข้าพรรษา  
 

  กระผมเห็นว่าเรื่องของผู้สูงอายุดังกล่าวสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ตามนโยบาย จึงขอฝากทาง
ท่านประธานสภาฯ ถึงผู้บริหารด้วยครับ 

 
 

นายพร  เชิงค้า สมาชิกสภาฯ กล่าว เรียนผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังนายกฯ 
เกี่ยวกับนโยบายเท่าที่รับฟัง มีของหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 12แล้ว
ขอฝากในส่วนของ หมู่ที่ 6 ยังมีความต้องการในการพัฒนาอีก
หลายด้านเช่นเดียวกันครับ ก็ขอฝากหมู่ที่ 6 ด้วยนะครับ 

 
 

นายยรรยงค์ กิติศรี สมาชิกสภาฯ กล่าวเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังผู้บริหาร
นโยบายช่วงปีแรกขอฝากเกี่ยวกับน้ำประปา และเรื่องสะพานที่
ชำรุด จากหมู่ที่  7 เชื่อมหมู่ที่  10 เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุขึ้น
บ่อยครั้งแล้ว  

 
 

นายสว่าง จอมศักดิ ์ สมาชิกสภาฯ กล่าว เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมเห็นด้วยเรื่อง
การพัฒนาถนนหนทาง ในตำบลแม่แฝกใหม่ของเรา โดยเฉพาะถนน
ทางเข้าหมู่ที่บ้าน และถนนที่เป็นจุดเชื่อมต่อถนนสายหลัก เช่น
จุดที่  1 ถนนทางเข้าบ้านป่าป๋อ ตรงจุดนั้นเป็นหลุมเป็นบ่อ
ค่อนข้างมาก ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน และในส่วนของถนนใน
หมู่ที่ 6 มีปัญหาเช่นเดียวกัน คือ มีหลุมมีบ่อค่อนข้างกว้างขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องจากมีรถสัญจรตลอด รวมถึงบริเวณปากทางซอย
ข้างอนามัย (รพ.สต.บ้านเจดีย์แม่ครัว) ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
เช่นเดียวกัน ขอฝากท่านประธานสภาฯ เรียนไปถึงท่านนายกฯ 
ด้วยครับ 

 
 

นายกำธร วงค์นำ สมาชิกสภาฯ กล่าวฝากอีกเรื่องครับ เรื่องไฟกิ่ง เมื่อวันก่อนเห็น
เจ้าหน้าที่ เทศบาล ไปซ่อมไฟกิ่ง เห็นด้วยนะครับ เพราะเป็น
โครงการที่ดีเร่งด่วน แต่อีกเรื่องที่กระผมเป็นห่วงคือทางแยก ทาง
ร่วม เช่นทางแยกคันคลองชลประทาน ควรมีโคมไฟซักหนึ่งชุด 
หากเทศบาลฯ มีงบประมาณขอพิจารณาด้วยครับ  

 
 

นางสาวอุบลรัตน์ ใจคำ สมาชิกสภาฯ กล่าว ฝากเรียนถึงท่านนายกฯ มีประชาชนฝากเรื่อง
ถนนหมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 12 ถนนแคบและมืด ขอท่านผู้บริหารได้
พิจารณาติดตั้งไฟก่ิง และเสริมถนนดังกล่าวด้วยคะ 

 
 

นายสุทัศน์  ชัยวงค์ทิพย์ สมาชิกสภาฯ กล่าว ฝากถึงผู้บริหาร เรื่องการติดตั้งไฟกิ่ง บริเวณ
ถนนหมู่ที่ 14 เนื่องจากปัจจุบันถนนในการสัญจรมืด และถนนใน
หมู่บ้านชำรุดหลายแห่ง บางเส้นทางแคบ และมีร่องลึก เคยปรึกษา
ทางช่างของเทศบาลฯ ไว้แล้ว ขอฝากท่านนายกฯ ได้พิจารณา
ดำเนินการแก้ไขต่อไปด้วย 

 
/ นาย... 
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นายพร เชิงค้า สมาชิกสภาฯ กล่าว ถนนปากทางหมู่ที่ 6 เชื่อมไปทางหมู่ที่ 14 
จริงๆ แล้วถนนกว้าง แต่เข้าใจว่ามีการปรับปรุงหรือเสริมถนน ทำ
ให้เกิดร่องลึกด้านข้างถนน เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและประชาชน
อาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ขอฝากท่านประธานสภาฯ เรียน
ถึงนายกฯ ด้วยครับ 

 
 

นายวิโรจน์ สุวรรณ์ สมาชิกสภาฯ กล่าว เรียนท่านประธานสภาฯ ฝากไปถึงผู้บริหาร 
ผมขอเสนอเกี่ยวกับเส้นทางถนนหมู่ที 5 เชื่อมไปยังหมู่ที่  12 
ถนนสายดังกล่าวค่อนข้างแคบ ตามนโยบายจะขยายถนนกว้าง
กว่า 5 เมตร หากมีงบประมาณเพียงพอ ฝากท่านผู้บริหารได้ดูแล
ถนนสายดังกล่าวด้วย 

 
 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าว มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่  
 
 

ที่ประชุม สภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก 
 
 

นางผ่องพรรณ แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าว ที่ประชุมสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ แล้ว ลำดับต่อไปขอให้ท่านผู้บริหาร ได้ชี้แจงและตอบข้อ
ซักถามตามที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม ขอเชิญ 

 
 

นายสมเกียรติ พรมเสน นายกเทศมนตรี กล่าวชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ ตามที่
สมาชิกสภาฯ ได้เรียนฝากถึงเรื่องถนน เป็นอย่างที่ท่าน สท.วิโรจน์ 
สุวรรณ์ กล่าวไว้ คือ ตามแผนเรามีในนโยบายไว้แล้ว เรื่องการ
ขยายถนน จากเดิมให้มีความกว้างประมาณ 5 เมตร เมื่อวันก่อน
ผมได้พูดคุยกับกองช่างแล้ว วันนี้เจ้าหน้าที่กองช่าง จะออกไป
สำรวจถนนที่แคบ สำหรับเรื่องน้ำประปา ทางทีมผู้บริหารทุกท่าน 
ได้ปรึกษาหารือกันแล้ว ตอนนี้ตามที่ผมได้สอบถามผู้นำชุมชน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน ที่มีปัญหาเรื่องน้ำประปาจะมี หมู่ 2 
หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 12 ซึ่งในแผนการพัฒนาของเรามี และทราบว่า 
ทางหมู่ที่ 4 ได้ทำการวางท่อประปา ทำถังกรองประปาใหม่ ก็
ขอให้หมู่ที่ 4 ลองดูลองใช้งานกันไปสักระยะหนึ่ง หากมีปัญหา
เทศบาลฯ จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้ เพราะปัจจุบันหมู่ที่ 4 พึ่งทำ
การปรับปรุงแล้วเสร็จ ครับทุกเรื่องที่สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้
เสนอผ่านประธานสภาฯ มายังผม ผมรับไว้แล้วทุกเรื่อง เพื่อจะ 
บริการให้กับพ่อแม่ พี่น้อง ประชาชนในตำบลแม่แฝกใหม่ของเรา 

 

นางผ่องพรรณ  แสงคำ ประธานสภาฯ กล่าว ท่านผู้บริหาร ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถาม
ให้ทุกท่านได้รับทราบแล้ว และท่านได้รับปัญหาต่างๆ ไว้เพ่ือ
นำไปแก้ไขให้กับพ่ีน้องประชาชนในตำบลแม่แฝกใหม่ของเรา 
สำหรับการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันนี้ เสร็จสิ้นลงด้วยดี
ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมรับฟังการ
ประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดการประชุมฯ 

/ ปิด... 
 



 


