
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2564 ครั้งที่ 1  
วันพุธ ที่  19  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

เวลา  9.00  น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เข้าห้องประชุม โดยมี
นายมานพ  ใจกุล ท าหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานพ   ใจกุล ประธานสภาฯ มานพ  ใจกุล  
2 นายจ านงค์  บุญยอด รองประสภาฯ จ านงค์  บุญยอด  
3 นายวิธี       ไชยชุมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิธี  ไชยชุมศักดิ์  
4 นายโชติ     วัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 โชติ  วัฒนา  
5 นายสุมิต     กันทะวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สุมิต  กันทะวิชัย  
6 นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 เมธาสิทธิ์  อินชนะ  
7 นายอิ่นค า    อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 อ่ินค า  อินชนะ  
8 นางสาวสุวรรณภา  ดาราวัล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สุวรรณภา  ดาราวัล  
9 นายบุญมี    สุวรรณะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญมี    สุวรรณะ  
10 นายฤทธิ์     จินดาค า สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ฤทธิ์  จินดาค า  
11 นายอาทิตย์  ปิจอุด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 อาทิตย์  ปิจอุด  
12 นายสอาด    โปธิสาร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สอาด  โปธิสาร  
13 นายกิตติพงษ์  โยนิจ เลขานุการสภาฯ กิตติพงษ์  โยนิจ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
 

11 
12 
 

นายบุญมี  ใจอ้าย 
นายสาคร  อินทร์ชน 
นายสนั่น  เชื้อเมืองพาน 
นายสกุล  วงค์ปาลีย์ 
นางนริศรา   พระศิริ 
นางสาวอาทิตยา  วราห์วิโรจน์ 
นางพรทนา        สมฤทธิ์  
นางสาวปทิตตา   พาระคุณ  
นางสาวฐิตาภรณ์  ดูแก้ว  
นายณภัทรศกร    เรืองฤทธิ์ 
 
 
นางสาวสุรางค์     รัตนภิญโญกุล 
นางสาวดาริณี      ราชคม  

นายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 

ที่ปรึกษานายกฯ 
เลขานุการนายกฯ 
รองปลัดเทศบาลฯ

ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

หัวหน้าส านักปลัด 
นายช่างโยธาช านาญงาน 

ปฏิบัติราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เจ้าพนักงานธุรการ ปง. 
นักวิชาการสาธารณสุข ชก. 

บุญมี  ใจอ้าย 
สาคร  อินทร์ชน 

สนั่น  เชื้อเมืองพาน 
สกุล  วงค์ปาลีย์ 
นริศรา  พระศิริ 

อาทิตยา  วราห์วิโรจน์ 
พรทนา   สมฤทธิ์ 

ปทิตตา   พาระคุณ 
ฐิตาภรณ์  ดูแก้ว 

ณภัทรศกร    เรืองฤทธิ์ 
 
 

สุรางค์  รัตนภิญโญกุล 
ดาริณี  ราชคม 

 

 

/เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น. 
 

นายกิตติพงษ์  โยนิจ  -ตามที่สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้ประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน (ครั้งแรก)
เลขานุการสภาฯ  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  และได้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564    
    โดยมีก าหนดไม่เกิน 30 วันนั้น  ซึ่งสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้มีข้อราชการที่ส าคัญ       
    และเร่งด่วนจะต้องพิจารณา  ประกอบกับนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยนจะต้องแถลง           
   นโยบายในการบริหารท้องถิ่นต่อสภา  และตามที่ประธานสภาได้มีการแจ้งนัดประชุม           
   สภาในที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน (ครั้งแรก) แล้วนั้น  พร้อมกับได้มีหนังสือ           
   แจ้งนัดประชุมสภาไปถึงท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่านและคณะผู้บริหารแล้ว  เมื่อวันที่        
   13  พฤษภาคม  2564  นั้น   บัดนี้ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่ลงชื่อมาประชุม       
   ปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจึงขอเรียนเชิญประธานสภาได้ด าเนินการเปิดการ             
   ประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/2564  ครั้งที่ 1  และจุดธูป           
   เทียนบูชาพระรัตนตรัย  เชิญครับ 

-ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เนื่องจากเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนได้รับหนังสือจาก
 จังหวัดเชียงราย ที่ ชร 0023.4/ว11759 ลงวันที่  12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สารจาก
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแด่ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา
 เทศบาลในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
 นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกตั้งและผ่านการรับรองของ
 คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาได้อ่านสารจาก
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถึงสมาชิกสภาเทศบาล และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
 วาระต่อไป เชิญครับ  

นายมานพ  ใจกุล -สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายบริหารในราชการส่วนภูมิภาค ถึง 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาลในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  ตามที่พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล                   
        พุทธศักราช 2476  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่                     
       24 เมษายน 2477  การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลจึงถือก าเนิดขึ้นนับแต่นั้นเป็น  
   ต้นมา ปีนี้เป็นปีที่ 87  กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้รับ           
   เลือกตั้งจากประชาชน  เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564  ที่ผ่านมาและผ่านการรับรองของ  
   คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความไว้   
   วางใจสูงสุดจากพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่งนี้ 
      ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่    
   ท่านทราบผลการเลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน โดยการควบคุม   
   การบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่ก าหนดไว้                  
   การตั้งกระทู้ถาม การตั้งคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภา          
            เทศบาล   เพ่ือกระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ  อันอยู่ในอ านาจ   
     หน้าที่ของสภาเทศบาล  การพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ           
             รายจ่าย  เทศบัญญัติต่างๆ  หรือกิจการอ่ืนใดอันเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาเทศบาล ด้วย 
   ความปรารถนาดี  กระผมอยากเห็นความส าเร็จของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การ 
   จัดท าบริการสาธารณะของเทศบาล  ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของประชาชน  
   ในพ้ืนที่ ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 

/1.ยึดมั่น... 
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   1. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษา     
        ไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   2. ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน  ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและ 
   ทางอ้อม 
   3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ ต่อปัญหาความต้องการ 
   ของประชาชน 
   4. ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ  ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัต ิ
   มอบหมายใดๆ 
   5. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายหนักแน่น 
   ด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง 
      ท้ายนี้กระผมขอน้อมพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา-      
         ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่งพระราชทานให้กับ          
   พสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิตและการท างานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า       
           “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้  ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพ้ืนฐาน  ขอให้มั่นอยู่ใน         
      คุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่” 
   และขอกราบอาราธนาอัญเชิญอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย  ดวงวิญญาณของพระเจ้า-          
        พังคราช พระเจ้าพรหมมหาราช พญามังรายมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปัก                                                 
   รักษาเมืองเชียงราย ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านประสบ                           
   ผลส าเร็จในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นคุณอนันต์แก่ประชาชน     
           ในพ้ืนที่ของท่านสืบไป สมกับความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้ ลงชื่อ นายประจญ -    
   ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
นายมานพ  ใจกุล -สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  คณะผู้บริหาร   
ประธานสภาฯ ท่านเลขานุการสภา  หัวหน้ากอง และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน 

กระผมนายมานพ  ใจกุล  ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ขอเปิดการประชุมสภา
เทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  2/2564 ครั้งที่ 1  วันที่  19  พฤษภาคม  2564  ณ  ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควร ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม
สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1   ณ  โอกาสนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนครั้งที่แล้ว   

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 1 ประจ าปี 2564   
เมื่อวันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2564 

นายมานพ  ใจกุล -ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมชุดเดิม ซึ่งได้หมดวาระการด ารงต าแหน่ง 
ประธานสภาฯ ไปแล้วนั้น ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ในการประชุมสมัย

วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2564 ได้รับแจ้งว่า
ถูกต้องครบถ้วน  เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม   

 
/ผม... 
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ผมขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทบทวนตรวจสอบดูว่ารายงานการประชุมสภาครั้งดังกล่าว 
จะมีการแก้ไข ตัด ทอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบ
อย่างละเอียดอีกครั้งครับ ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะต้องการแก้ไข ตัด ทอน หรือ
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขเป็นอย่างไร เชิญครับ 

ที่ประชุม  -ปรากฏว่าไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มี ผมใคร่ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
มติที่ประชุม -ยกมือมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เมื่อ 

วันที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2564  โดยไม่มีการแก้ไข  ดังนี้ 
   รับรอง   จ านวน   11   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    - คน 

 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน (ครั้งแรก)  
เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 

นายมานพ  ใจกุล -ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าได้ตรวจรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ครั้งแรก เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 ปรากฏว่า

ถูกต้องครบถ้วน  เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม  ซึ่งรายงานการประชุมสภาครั้ง
ดังกล่าวนี้ ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น ในขั้นตอน
ต่อไป ผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทบทวนตรวจสอบดูว่ารายงานการประชุมสภาจะ
มีการแก้ไข ตัด ทอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบ
อย่างละเอียดอีกครั้งครับ ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะต้องการแก้ไข ตัด ทอน หรือ
เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขเป็นอย่างไร เชิญครับ 

ที่ประชุม  -ปรากฏว่าไม่มี 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มี ผมใคร่ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ 
มติที่ประชุม -ยกมือมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน (ครั้งแรก) เมื่อ 

วันที่  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  โดยไม่มีการแก้ไข  ดังนี้ 
   รับรอง   จ านวน   11   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    - คน 

 

ระเบียบวาระท่ี   3 เรื่องเพื่อทราบ 
   3.1 เรื่อง การแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
นายมานพ  ใจกุล -ล าดับต่อไป เป็นการแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลต าบล
ประธานสภาฯ  เชียงเคี่ยน ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล               
เลขานุการสภาฯ  ทุกท่าน  ก่อนที่ผมจะชี้แจงระเบียบ  ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  กระผมขอเรียนเชิญท่าน     
                ประธานสภาเทศบาล ได้อ่านสารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายถึงนายกเทศมนตรีใน     
             พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เชิญครับ  

/นายมานพ... 
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นายมานพ  ใจกุล -สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายบริหารในราชการส่วนภูมิภาค ถึง 
ประธานสภาฯ  นายกเทศมนตรีในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่       
   หัวรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ได้พระราชทานจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นใน             
   รูปแบบสุขาภิบาลขึ้น ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแห่งแรกในปี           
   พุทธศักราช 2448 ซึ่งพัฒนามาเป็นรูปแบบเทศบาลในปัจจุบัน กระผมขอแสดงความ       
            ยินดีกับนายกเทศมนตรีทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม      
   2564 ที่ผ่านมา และผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว     
   ถือว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลให้      
   เข้ามาเป็นตัวแทนเพ่ือบริหารงานในกิจการของเทศบาล ตามที่รัฐได้กระจายอ านาจ          
   มายังประชาชนในท้องถิ่น 
      หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่ท่านทราบผล                  
   การเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน โดยรับผิดชอบต่อนโยบาย                              
   ที่ให้ไว้ การพัฒนาท้องถิ่น ดูแลคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน น ามาซึ่งความเจริญ         
   วัฒนาสถาพรแก่ท้องถิ่น ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความส าเร็จของการ         
      บริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดท าบริการสาธารณะของเทศบาล ที่ตอบโจทย์ต่อ       
   ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
   1. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาไว้
   และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   2. ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน  ไม่ใช้อ านาจของตนประพฤติในลักษณะมีส่วนได้
   ส่วนเสียหรือเอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
   3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  ทุ่มเทเอาใจใส่เป็นธุระ ต่อปัญหาความต้องการ           
   ของประชาชน 

4. ก าหนดนโยบายที่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนอันไม่ขัดต่อกฎหมาย                                                                                                                               
รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
เทศบัญญัติ       
5. ไม่กระท าการอันเป็นการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่อันจะ

 เป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจ
 หน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย 

      ท้ายนี้กระผมขอน้อมพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา -        
   ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ในหลวงรัชกาลที่ 9  ซึ่งพระราชทานให้กับ        
    พสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิตและการท างานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า                          
   “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้  ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพ้ืนฐาน  ขอให้มั่นอยู่ใน         
      คุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่” 
   และขอกราบอาราธนาอัญเชิญอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัย  ดวงวิญญาณของพระเจ้า -          
        พังคราช พระเจ้าพรหมมหาราช พญามังรายมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปัก                                
   รักษาเมืองเชียงราย ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้นายกเทศมนตรีทุกท่านประสบผล        
       ส าเร็จในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นคุณอนันต์แก่ประชาชนใน                 
   ในพ้ืนที่ของท่านสืบไป สมกับความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้ ลงชื่อ นายประจญ -    
   ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 

/ขอเชิญ... 
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   ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย เชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
ปลัดเทศบาลฯ  มาตรา 48 ทศ  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม 
   สภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ     
             ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  

     การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย  โดยนายก 
เทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มา
ประชุมด้วย ซึ่งได้แจกให้แล้วในเอกสารระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจกให้แก่สมาชิก
สภาทุกท่านแล้วนั้น  
     หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก
คนภายในเจ็ดวันโดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม  ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า
นายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว  
     ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  
     ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 
-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  หมวด 10 การแถลงนโยบาย  
     ข้อ 123 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการ
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 
     เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป 
     ข้อ 124 สมาชิกสภาท้องถิ่นจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านใน
เรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ให้ส าเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจ
ซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้ 
     ข้อ 125 ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้าน
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
     เพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านที
ละคนเป็นล าดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 
     ข้อ 126 ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น าความใน
หมวด 5 มาใช้บังคัดโดยอนุโลม 
ขอเชิญท่านประธานได้ด าเนินการต่อ เชิญครับ 
 
 

/นายมานพ... 
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นายมานพ  ใจกุล -เมื่อท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เกี่ยวกับการแถลง
ประธานสภาฯ  นโยบายของนายกเทศมนตรี ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านได้รับทราบเป็นที่เรียบร้อย 
   แล้ว และดูค าแถลงนโยบายได้จากเอกสารที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้วนั้น  
   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ ขอเชิญครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย -กระผม นายบุญมี  ใจอ้าย  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน ขอแถลงนโยบายต่อสภา
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ดังนี้ครับ 

………………………………………………… 
ค าแถลงนโยบาย 
นายบุญมี  ใจอ้าย 

แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
วันที่  19  พฤษภาคม  2564 

**************************** 
เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

ตามที่เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
เชียงราย  ได้ประกาศ ก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ต าบลเชียงเคี่ยน อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย  ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น 
     บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564  อาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และในวันนี้
ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรี
ต าบลเชียงเคี่ยน ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลนั้น   

กระผม นายบุญมี  ใจอ้าย  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเคี่ยน ขอแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ให้ทราบว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอ านาจหน้าที่
ที่กฎหมายและตามระเบียบที่ก าหนดไว้ โดยจะยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ
ใช้วิธีการบริหารเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และจะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน/
หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายของเทศบาล  การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายที่
กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ กระผมมีนโยบายที่ส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการอย่าง
เร่งด่วน เพ่ือให้เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  โดยมีนโยบาย
การพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้  6  ด้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังที่จะแถลงให้ท่าน
ทราบดังนี้ 
นโยบายด้านที่  1  นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า โดยการจัดหางบประมาณก่อสร้างฝายทดน้ าในล าน้ าพุง 
-การแก้ปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค โดยการจัดหาแหล่งน้ าใต้ดินเพ่ิมให้มากขึ้น ตาม
สภาพพ้ืนที่                                                                             /-ปรับปรุง... 
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-ปรับปรุงถนนคอนกรีตที่มีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
-ปรับผิวจราจรและขยายให้ใช้การได้ 
-ถนนเพ่ือการเกษตร ปรับปรุงให้ดีขึ้น ลงหินคลุกลูกรังตามความเหมาะสม 
-ขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
นโยบายด้านที่  2  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
-ส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรทุกด้านเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มอาชีพ โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมตามความ
เหมาะสม 
นโยบายด้านที่  3  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
-ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาให้ประชาชน นักเรียนและเด็กเล็ก 
-จัดเวทีประชาคมให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นทั้งด้านอาชีพ และกีฬานันทนาการ 
-ส่งเสริมสนับสนุน บทบาทหน้าที่ของ อสม. สวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ 
นโยบายด้านที่  4  นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
-ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่างต่อเนื่อง 
-จัดให้มีการอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของบทบาทสตรีพร้อม
สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรี 
-ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร. ให้มีการอบรมฟ้ืนฟู ทบทวนบทบาทให้เป็นปัจจุบัน 
-ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกู้ชีพ-กู้ภัย 
-ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันไฟป่า 
นโยบายด้านที่  5  นโยบายการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
-สิ่งเสริมและสนับสนุนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ และแหล่งน้ าตลอดจนการ
รักษา ป้องกันมลภาวะทางอากาศ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
-ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ครอบคลุมทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้าน
ตามโครงการชุมชนน่าอยู่  หมู่บ้านน่ามอง  
-ส่งเสริมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในการเกษตร 
นโยบายด้านที่  6  นโยบายการพัฒนาด้านการบ้านการเมืองการบริหาร 
-บริหารราชการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และบริการประชาชนผู้มาติดต่องานด้วย
อัธยาศัยไมตรีที่ดี รวดเร็ว ประทับใจ  
-พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน 
     นี่คือนโยบายหลักที่ส าคัญ แต่การที่จะท าให้นโยบายของผมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
นั้น  ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ  จากท่านสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
เทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน แปลง
แนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อน ผลักดัน ให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนต่อไป 
ขอขอบคุณครับ 

/นายมานพ... 
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นายมานพ  ใจกุล -มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ  หากมีขอให้
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาได้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป และทีละคน ขอเชิญครับได้ 
   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ให้ถือว่าที่ประชุมรับทราบครับ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

3.2 เรื่อง แจ้งค าสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกและเลขานุการ             
นายกเทศมนตรี 

นายมานพ  ใจกุล -ล าดับต่อไป เป็นการแจ้งค าสั่ งแต่งตั้ งรองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกและ
ประธานสภาฯ    เลขานุการนายกเทศมนตรีขอเชิญปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาเทศบาลต าบล
ปลัดเทศบาลฯ  เชียงเคี่ยนไปแล้วนั้น  และล าดับต่อไปจะต้องมีการแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษา
   นายกเทศมนตรี  และเลขานุการนายกเทศมนตรี  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ          
                      เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   

มาตรา 48 อัฎฐ  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่  
สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ (1) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน
สองคน  

      นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี      
           ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้  โดยในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่    
            เกินสองคน  
   มาตรา 48 นว รองนายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม                      
                     มาตรา 48 เบญจ เว้นแต่การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะ          
          ต้องห้ามอย่างอ่ืนให้นับถึงวันแต่งตั้ง 

มาตรา 48 เบญจ  ก าหนดให้นายกเทศมนตรีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
 ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องมี
 คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น  
ในการแต่งตั้งคณะผู้บริหารขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง ขอเรียนเชิญครับ 

นายบุญมี  ใจอ้าย -กระผมขอแนะน าทีมคณะผู้บริหารในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
นายกเทศมนตรีฯ เพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ดังนี้ 
   1. นายสาคร  อินทร์ชน    แต่งตั้งเป็นรองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 

2. นายสนั่น  เชื้อเมืองพาน แต่งตั้งเป็นรองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 
3. นายสกุล  วงศ์ปาลีย์  แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
4. นางนริศรา   พระศิริ  แต่งตั้งเป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี  

ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

/ประธาน... 
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ประธานสภาฯ  ขณะนี้ได้ประชุมกันพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุมประมาณ 15 นาที และ  
   เริ่มเรียกประชุมในเวลา 10.30 น. 
   -สั่งพักการประชุม เวลา  10.15  น. และก าหนดเริ่มประชุมต่อเวลา  10.30  น. 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.30 น. 
 

3.3 เรื่อง ครุภัณฑ์รับโอนจากกรุงเทพมหานคร ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
             -รายการ รถอุปกรณ์กู้ภัยขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน 99-0032 
นายมานพ  ใจกุล -ล าดับต่อไป เรื่อง ครุภัณฑ์รับโอนจากกรุงเทพมหานคร ส านักป้องกันและบรรเทา-
ประธานสภาฯ    สาธารณภัย รายการ รถอุปกรณ์กู้ภัยขนาดกลาง หมายเลขทะเบียน 99-0032 

ขอเชิญปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ครับผม ในเรื่องของรถอุปกรณ์กู้ภัยขนาดกลาง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณามีมติรับโอนในที่
ปลัดเทศบาลฯ  ประชุมสภามาแล้วจากสภาท้องถิ่นชุดเดิม  โดยได้รับโอนมาจาก  ส านักป้องกันและ        
   บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากยังไม่ได้มี                     
   การโอนในเรื่องของเอกสาร การลงทะเบียน กระผมขอเชิญรองปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงว่า         
                    ขณะนี้ได้ติดต่อไปถึงข้ันตอนไหนแล้ว ขอเชิญครับ 
น.ส.อาทิตยา วราห์วิโรจน์ -กราบเรียนท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตามที่ดิฉันได้ไปรับรถ
รองปลัดเทศบาล จากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับมอบมาเป็นที่        
   เรียบร้อยแล้ว แต่ระเบียบขั้นตอนมีอยู่ว่า เทศบาลได้รับหลักฐานการรับ -ส่งมอบ           
    รถดับเพลิงและกู้ภัยมาแล้ว (ตามที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้วนั้น) แต่ยังไม่ได้ส่งมอบ         
    เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับรถดังกล่าวมาให้ เพ่ือใช้ในการไปขึ้นทะเบียน ซึ่งขั้นตอนคือถ้า                
   หากเทศบาลได้รับเอกสารทั้งหมดมาแล้วจะต้องน าไปขึ้นทะเบียนเป็นของเทศบาลก่อน              
   ภายในระยะเวลา 6 เดือน และถ้าได้มีการขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เทศบาลจะได้น าไป           
   ซ่อมบ ารุงให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกลับคืนไปยังส านัก                   
   ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครต่อไป และจากการประสานงานทาง       
                     โทรศัพท์ได้รับแจ้งว่าได้ด าเนินการเอกสารแล้วขณะนี้อยู่ที่ส่วนกลางแล้วคะ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -น าเรียนอีกครั้งครับ การที่ยังไม่สามารถใช้รถคันดังกล่าวได้นั้น เนื่องจากการด าเนินการ
ปลัดเทศบาลฯ  ล่าช้าที่ด้านเอกสารการขึ้นทะเบียนรถจากส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย              
     กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ได้ล่าช้าที่เทศบาลครับถ้าเมื่อเทศบาลได้เอกสารมาครบเรียบร้อย                     
   แล้วจะได้ด าเนินการโดยเร่งด่วนต่อไปครับ 
 

   3.4 เรื่อง แจ้งแผนการออกประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
นายมานพ  ใจกุล -ล าดับต่อไป เรื่อง แจ้งแผนการออกประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -เนื่องจากเทศบาลได้มีการประชุมวางแผนการออกประชาคมหมู่บ้านกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ปลัดเทศบาลฯ  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนดังนี้ 
   อันดับแรกส าคัญท่ีสุด คือ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร 
 

/1.เอา... 
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1.เอาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวบ้านมาเป็นปัญหา และด าเนินการแก้ไข โดยชาวบ้าน

 จะรู้ได้จากแผนชุมชนของหมู่บ้านของตน ซ่ึงแต่ละหมู่บา้นมีอยู่แลว้ 
2.เอาแผนชุมชนของชาวบ้านมาแก้ไขปัญหา โดยเอาแผนชุมชนของหมู่บ้านเข้ามาบรรจุ

 ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล โดยชุมชนจะต้องคัดเลือกและเรียงล าดับความส าคัญ
 ของโครงการออกมา และเทศบาลจะได้ออกไปประชาคมแต่ละหมู่บ้านเพ่ือรับทราบ
 ปัญหา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

โดยการออกไปประชาคมหมู่บ้าน จะประกอบด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่
 เกี่ยวข้อง รวมถึงชาวบ้านในชุมชนนั้นๆ ซึ่งเทศบาลได้ชี้แจงก าหนดการประชุมประชาคม
 ให้กับก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบแล้ว ในส่วนของสภาจะขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้
 เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านร่วมกันกับเทศบาล ซึ่งเทศบาลจะได้จัดส่งหนังสือแจ้ง
 ก าหนดการให้ทราบอีกครั้ง และในการจัดประชาคมหมู่บ้านเทศบาลได้แจ้งให้แต่ละ
 ชุมชนโดยผ่านทางก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้จัดเตรียมและเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
 สนับสนุนงบประมาณในปี 2565 จากเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน ได้จ านวน 2 โครงการๆ
 ละไม่เกิน 200,000 บาท เพ่ือน าไปบรรจุในเทศบัญญัติ ปี 2565 และการประชาคมจะ
 ได้แจ้งและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566 -2570) เนื่องจาก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ของเดิมจะสิ้นสุดในปีหน้าแล้วและไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก จึง
 ต้องจัดท าใหม่ ซึ่งงานวิเคราะห์ได้แจกแบบฟอร์มให้สมาชิกสภาทุกท่านแล้วครับ จะ
 รบกวนท่านสมาชิกสภาได้ไปช่วยดูกับชุมชน โดยในปี 2566-2570 ขอให้ระบุโครงการที่
 ส าคัญ ปีละไม่เกิน 3 โครงการ รวมแล้ว 5 ปี คือ 15 โครงการครับ โดยการเสนอ
 โครงการขอให้งบประมาณแต่ละโครงการไม่เกิน จ านวน 500,000 บาท ส่วนโครงการที่
 เกิน 500,000 บาทขึ้นไป ถือว่าเป็นโครงการที่เกินศักยภาพให้ใส่ในแบบฟอร์มอีกแผ่นที่
 ได้แยกไว้ให้ครับ จึงน าเรียนมายังท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ เพ่ือจะได้
 ประสานงานได้ถูกต้องครับ และผมขอแจ้งก าหนดการออกประชุมประชาคมแผนพัฒนา
 ท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ดังนี้   

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น.  บ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1 
  เวลา 13.30 น.  บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น.  บ้านก๊อ หมู่ที่ 3 
  เวลา 13.30 น.  บ้านก๊อใต ้หมู่ที่ 11 

วันที่ 1 มิถุนายน 2564   เวลา 08.30 น.  บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 
  เวลา 13.30 น.  บ้านป่ากุ๊ก หมู่ที่ 7 

วันที่ 7 มิถุนายน 2564    เวลา 08.30 น.  บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 
  เวลา 13.30 น.  บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564  เวลา 08.30 น.  บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 
  เวลา 13.30 น.  บ้านสารภี หมู่ที่ 5 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น.  บ้านสันชุม หมู่ที่ 2 
  เวลา 13.30 น.  บ้านใหม่สันชุม หมู่ที่ 12 

ซึ่งเอกสารเชิญร่วมประชาคมหมู่บ้านจะได้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 
 

/3.5 เรื่อง... 
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   3.5 เรื่อง แจ้งรายการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 45,000 ล้านบาท ของรัฐบาล 
นายมานพ  ใจกุล -ล าดับต่อไป เรื่อง แจ้งรายการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 45,000 ล้านบาท ของรัฐบาล
ประธานสภาฯ    ขอเชิญปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -การแจ้งรายการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 45,000 ล้านบาท ของรัฐบาล เงินตัวนี้เป็น
ปลัดเทศบาลฯ  เงินกระตุ้นเศรษฐกิจ  คาดว่าน่าจะได้รับการอุดหนุนประมาณเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้   
   ซึ่งเทศบาลได้ประสานกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และได้ด าเนินการส่งโครงการรายละเอียด     
   ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้วนั้น มีรายละเอียด ดังนี้   

โครงการทีเ่ทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนน าส่ง ดังนี้ 
1.โครงการขุดลอกห้วยลึก หมู่ที่ 3 
2.โครงการขุดลอกห้วยย่าสม บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 
3.โครงการขุดลอกหนองสระ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 4 
4.โครงการขุดลอกล าเหมืองสายห้วยข้าวหลาม 2 สาย บ้านก๊อใต้ หมู่ที่ 11 
5.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบริเวณร่องระโว้ พร้อมติดตั้งประตูบานเหล็กปิด-เปิด

 น้ า บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 
6.โครงการขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ สายป่ากุ๊ก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านก๊อใต้ หมู่ที่ 11 
โครงการที่ก านันได้ประสานจัดส่ง ดังนี้ 
1.โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยลึก หมู่ที่ 3 
2.โครงการขุดลอกห้วยย่าสม บ้านโป่งช้าง หมู่ที่ 6 
3.โครงการขุดลอกสระเก็บน้ า บ้านเชียงทองไทย หมู่ที่ 10 
4.โครงการขุดลอกล าเหมืองสายห้วยข้าวหลาม 2 สาย บ้านก๊อใต้ หมู่ที่ 11 
5.โครงการขุดลอกห้วยปงอ้อ บ้านภูเขาแก้ว หมู่ที่ 8 
6.โครงการขุดลอกล าเหมืองสายห้วยแม่ลอยถึงโค้งต้นมุ้น บ้านก๊อ หมู่ที่ 3 

นายฤทธิ์  จินดาค า -กระผมสมาชิกสภา เขต 2 กระผมจะขอเสนอโครงการเพ่ิมได้หรือไม่ครับ 
สท. เขต 2 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -โครงการที่กระผมได้แจ้งให้ทราบนั้น ได้ด าเนินการจัดส่งไปเรียบร้อยแล้วครับ ไม่
ปลัดเทศบาลฯ  สามารถเพ่ิมเติมได้ครับ แต่ถ้าหากมีโครงการเพ่ิมเติมสามารถเสนอเข้าบรรจุใน             
   แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลไว้ก่อนได้ครับ 
นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ -กระผมขอสอบถามเพ่ิมเติมครับ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยลึก หมู่ที่ 3  เคยได้  
สท. เขต 1                งบประมาณมาแล้วเพ่ือใช้ในการขุดลอก แต่พบว่ามีปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้          
         เนื่องจากสถานที่ด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวน ซึ่งทางหมู่บ้านได้ติดต่อประสานงานกับ      
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และได้ยินมาว่าได้มีหน่วยงานราชการติดต่อผ่านมายังกองช่าง     
   ของเทศบาลแล้ว ไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนใด และติดปัญหาอะไรหรือไม่ครับ       
   รบกวนช่วยติดตามให้ด้วยครับ  
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -ผมจะติดตามให้ครับ ได้เรื่องเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบครับ 
ปลัดเทศบาลฯ    
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี   4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
 ต าบลเชียงเคี่ยน 

นายมานพ  ใจกุล -ล าดับต่อไป เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
ประธานสภาฯ    เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  ขอเชิญปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ -อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ปลัดเทศบาลฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้   
ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เ พ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
(4)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

    ดังนั้น จึงขอให้สภาท้องถิ่นแห่งนี้  ได้คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคน
   เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายมานพ  ใจกุล -เชิญสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอรายชื่อ จ านวน 3 ท่าน มาท าหน้าที่คณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เริ่มเสนอชื่อคนที่ 1 เชิญครับ 
นายสอาด  โปธิสาร -กระผมขอเสนอชื่อ นายอ่ินค า  อินชนะ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน      
สท. เขต 2  พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ครับ 
นายมานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสุมิต  กันทะวิชัย -กระผม นายสุมิต  กันทะวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 1   

/นายโชติ... 
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นายโชติ  วัฒนา  -กระผม นายโชติ  วัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 1   
นายมานพ  ใจกุล -สรุป สมาชิกสภาเสนอชื่อให้ นายอ่ินค า  อินชนะ เป็นคณะกรรมการติดตามและ  
ประธานสภาฯ  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1  

โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนี้ 
1. นายสุมิต  กันทะวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผู้รับรองคนที่ 1 

   2. นายโชติ  วัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผู้รับรองคนที่ 2 
 

-ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 เชิญครับ 

นายฤทธิ์  จินดาค า -กระผมขอเสนอชื่อ นางสาวสุวรรณภา  ดาราวัล เป็นคณะกรรมการติดตามและ       
สท. เขต 2  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 
นายมานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  
นายอาทิตย์  ปิจอุด -กระผม นายอาทิตย์  ปิจอุด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 2   
นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ -กระผม นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 1   
นายมานพ  ใจกุล -สรุป สมาชิกสภาเสนอชื่อให้ นางสาวสุวรรณภา  ดาราวัล เป็นคณะกรรมการติดตาม  
ประธานสภาฯ  และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2  

โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนี้ 
1. นายอาทิตย์  ปิจอุด  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนที่ 1 

   2. นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผู้รับรองคนที่ 2 
 

-ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 เชิญครับ 

นายโชติ  วัฒนา  -กระผมขอเสนอชื่อ นายฤทธิ์  จินดาค า เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน      
สท. เขต 1  พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ครับ 
นายมานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -กระผม นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 1   
น.ส.สุวรรณภา ดาราวัล -กระผม นางสาวสุวรรณภา  ดาราวัล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 2   
นายมานพ  ใจกุล -สรุป สมาชิกสภาเสนอชื่อให้ นายฤทธิ์  จินดาค า  เป็นคณะกรรมการติดตามและ  
ประธานสภาฯ  ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3  

โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนี้ 
1. นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผู้รับรองคนที่ 1 
 2. นางสาวสุวรรณภา  ดาราวัล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนที่ 2 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม -สรุปสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 ท่าน มีดังนี้ 
 คนที่ 1  นายอ่ินค า  อินชนะ 
 คนที่ 2  นางสาวสุวรรณภา  ดาราวัล 
 คนที่ 3  นายฤทธิ์  จินดาค า 
 

4.2 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
นายมานพ  ใจกุล -ล าดับต่อไป เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญปลัดเทศบาล ได้ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 
นายกิตติพงษ์  โยนิจ   -อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
ปลัดเทศบาลฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ข้อ 4 ระบุว่า “คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมือง
พัทยา คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
หมวด 1  องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 7  องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 8  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น     ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ 
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  กรรมการ 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวสี่ปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกก็ได้  
ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 (1) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
   (ก)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มี
 ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
 ผังเมือง  

(ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
 

/(ค) ยุทธศาสตร์... 
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   (ค)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   (ง)  กรอบนโยบาย ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

  เขตจังหวัด 
(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 

ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มา
ประกอบการพิจารณาด้วย 
(2) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เทศบาล 
น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของ
หมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่
หากเกินศักยภาพของเทศบาล ให้เสนอปัญหา ความต้องการ ไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 
(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 

    (4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒) 
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

    ดังนั้น จึงขอให้สภาท้องถิ่นแห่งนี้  ได้คัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนสามคน
   เพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
นายมานพ  ใจกุล -ตามท่ีปลัดเทศบาลได้ชี้แจงรายละเอียดระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องแล้ว มีสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ  ท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 

เมื่อไม่มี ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้เสนอรายชื่อ  จ านวน 3 ท่าน  เพ่ือท าหน้าที่เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน เริ่มเสนอชื่อคนที่ 1 เชิญครับ 

นายสุมิต  กันทะวิชัย -กระผมขอเสนอชื่อ นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล      
สท. เขต 1  เชียงเคี่ยน คนที่ 1 ครับ 
นายมานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  
นายบุญมี  สุวรรณะ -กระผม นายบุญมี  สุวรรณะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 2   
นายสอาด  โปธิสาร -กระผม นายสอาด  โปธิสาร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 2   
นายมานพ  ใจกุล -สรุป สมาชิกสภาเสนอชื่อให้  นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์   เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ต าบลเชียงเคี่ยน คนที่ 1  
 

/โดย... 
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โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนี้ 
1. นายบุญมี  สุวรรณะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนที่ 1 

   2. นายสอาด  โปธิสาร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนที่ 2 
 

-ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียง-
เคี่ยน คนที่ 2 เชิญครับ 

นายฤทธิ์  จินดาค า -กระผมขอเสนอชื่อ นายมานพ ใจกุล เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน  
สท. เขต 2  คนที่ 2 ครับ 
นายมานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  
นายโชติ  วัฒนา  -กระผม นายโชติ  วัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 1   
นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ -กระผม นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 1   
นายมานพ  ใจกุล -สรุป สมาชิกสภาเสนอชื่อให้ นายมานพ ใจกุล  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล 
ประธานสภาฯ  เชียงเคี่ยน คนที่ 2  

โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนี้ 
1. นายโชติ  วัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผู้รับรองคนที่ 1 

   2. นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผู้รับรองคนที่ 2 
 

-ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเชียง-
เคี่ยน คนที่ 3 เชิญครับ 

นายสอาด  โปธิสาร -กระผมขอเสนอชื่อ นายจ านงค์  บุญยอด  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล    
สท. เขต 2  เชียงเคี่ยน คนที่ 3 ครับ 
นายมานพ  ใจกุล -ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
ประธานสภาฯ  
นายสุมิต  กันทะวิชัย -กระผม นายสุมิต  กันทะวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 1   
นายฤทธิ์  จินดาค า -กระผม นายฤทธิ์  จินดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ขอรับรองครับ 
ส.ท. เขต 2   
นายมานพ  ใจกุล -สรุป สมาชิกสภาเสนอชื่อให้ นายจ านงค์  บุญยอด  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาฯ  ต าบลเชียงเคี่ยน คนที่ 3  

โดยมีผู้รับรอง 2 ท่าน ดังนี้ 
1. นายสุมิต  กันทะวิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ผู้รับรองคนที่ 1 
 2. นายฤทธิ์  จินดาค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  ผู้รับรองคนที่ 2 

มติที่ประชุม -สรุปสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
 เชียงเคี่ยน จ านวน 3 ท่าน มีดังนี ้
 คนที่ 1  นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ 
 คนที่ 2  นายมานพ  ใจกุล 
 คนที่ 3  นายจ านงค์  บุญยอด 

/4.3 พิจารณา... 
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4.3 พิจารณาจัดส่งโครงการขอติดตั้งตู้บริการกดเงินสด (ATM) 
นายมานพ  ใจกุล -ล าดับต่อไป เรื่อง พิจารณาจัดส่งโครงการขอติดตั้งตู้บริการกดเงินสด (ATM) 
ประธานสภาฯ    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงรายละเอียดเชิญครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย   -สืบเนื่องจากกระผมได้โทรปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส. เรื่องตู้บริการกดเงินสด
นายกเทศมนตรี  (ATM) ซึ่งเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ได้แนะน ามาว่าให้เทศบาลต าบลเชียงเคี่ยนจัดส่งโครงการ มา
   พร้อมกับส าเนารายงานการประชุมสภาที่สภามีมติเห็นชอบ  จัดส่งที่ ธ.ก.ส. สาขาปล้อง     
   แต่จะด าเนินเรื่องไปตามขั้นตอนให้  ซึ่งจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่การพิจารณาอีกที และ              
             เนื่องจากราษฎรในพ้ืนที่ต าบลเชียงเคี่ยนการจะไปกดเงินสดที่ตู้ ATM จะต้องไปกดที่        
   ต าบลป่าแงะ  ซึ่งมีระยะทางห่างไกลจากต าบลเชียงเคี่ยนมาก ผมเห็นใจพ่ีน้องราษฎร       
   และอีกอย่างช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิท -19  ซึ่งในพ้ืนที่ต าบลป่าแงะ           
                      อ าเภอป่าแดดมีผู้ติดเชื้อ จึงท าให้ราษฎรก็ไม่กล้าที่จะเดินทางไป จึงส่งผลกระทบโดยตรง 
   ต่อราษฎรครับ ผมจะได้ด าเนินการส่งโครงการไปยัง ธ.ก.ส. โดยเร็วที่สุด เพ่ือแก้ไขปัญหา
   ความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนครับ บริเวณสถานที่ในการติดตั้งเครื่องกดเงินสด    
   (ATM) จะให้ท าการติดตั้งที่หน้าเทศบาลครับ เพราะเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมและ     
   ปลอดภัย 
นายมานพ  ใจกุล -มีสมาชิกสภาผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ    ปรากฏว่าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุมด้วยครับว่าจะเห็นชอบในการจัดส่งโครงการเพ่ือ      
            ขอให้ติดตั้งเครื่องกดเงินสด (ATM)  หรือไม่ เชิญครับ 
มติที่ประชุม -ยกมือมีมติเห็นชอบในการจัดส่งโครงการเพื่อขอให้ติดตั้งเครื่องกดเงินสด (ATM)  ดังนี้ 
   รับรอง   จ านวน   11   เสียง 
   ไม่รับรอง  จ านวน   -   เสียง 
   งดออกเสียง  จ านวน   1   คน 
    ลาประชุม  จ านวน    - คน 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  
นายมานพ  ใจกุล -ต่อไปเป็นวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ มีผู้ใดจะเสนอหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -กระผมขอสอบถามเรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ 1, 3, 8, 10, 11 
สท. เขต 1  ตามท่ีคณะผู้บริหารชุดเดิมได้มีนโยบายที่จะขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและได้วางแผน
    เอาไว้ว่าจะด าเนินการ  โดยได้แจ้งว่าได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว  250,000 .- บาท  ดังนั้น       
                      กระผมอยากสอบถามว่าขณะนี้ด าเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ 
นายบุญมี  ใจอ้าย -ในส่วนของขั้นตอนการด าเนินการถึงไหนแล้วนั้น การจะด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ     
นายกเทศมนตรี           การเกษตรจะต้องมีการขอใช้พ้ืนที่ของเกษตรกร เนื่องจากไม่ใช่พ้ืนที่สาธารณะ ไม่รู้ว่า          
   เกษตรกรในพ้ืนที่มีการเซ็นต์ยินยอมเป็นเอกสารแล้วหรือยังครับ และมีปัญหาอะไรอย่าง 
   อ่ืนอีกหรือไมค่รับ 
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -ผมได้ไปติดต่อกับเจ้าของพ้ืนที่การเกษตรแล้วครับ เจ้าของพ้ืนที่การเกษตรบอกว่า    
สท. เขต 1  ยินยอมจะเซ็นต์ให้ครับ มีปัญหาอย่างอ่ืนหรือไม่ก็ไม่มีปัญหานะครับ จะลงเสาไปในพ้ืนที่ 
   นาก็ได้อยู่ครับ เมื่อผมได้ติดตามแผนงานนี้กับเทศบาลแล้ว ผมจะได้เข้าไปหาเจ้าของ      
   พ้ืนที่การเกษตรที่นา และไปขอเอกสารยินยอมมาจะได้เป็นหลักฐานในการยืนยันครับ 

/นายสุมิต... 
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นายสุมิต  กันทะวิชัย -กระผมขอเพ่ิมเติมครับ ในเรื่องเจ้าของพ้ืนที่การเกษตรที่จะขยายเขตไฟฟ้า เกษตรกร 
สท. เขต 1  บางคนเอกสารสิทธิ์อยู่กับธนาคาร บางคนยังไม่ได้ท าการโอนเนื่องจากเจ้าของพ้ืนที่       
   เสียชีวิต ผมก็ไม่ทราบว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่และจะท าให้เกิดปัญหาอะไร     
   หรือเปล่า ผมว่าคงจะต้องเข้าไปหารือกับที่ดินเพ่ิมเติมนะครับ ซึ่งอาจจะต้องออกมา                    
         รังวัดและจะต้องเสียค่าใช้จ่าย กระผมขอรบกวนท่านนายกเทศมนตรีได้ช่วยติดต่อ             
                 สอบถามกับส านักงานที่ดินให้ด้วยครับ 
นายสนั่น  เชื้อเมืองพาน -กระผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ การขยายเขตไฟฟ้าถนนการเกษตรในพ้ืนที่บ้านเชียงเคี่ยน  
รองนายกเทศมนตรี หมู่ที่ 1 ตามที่ได้เคยติดต่อกับการไฟฟ้า ซึ่งได้รับการชี้แจงมาว่าถนนสายดังกล่าวไม่ใช่    
             พ้ืนที่สาธารณะ เพราะการปักเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าจะต้องเป็นพื้นที่สาธารณะโยชน์ ถึง  
   จะสามารถด าเนินการได้ แต่อย่างไรเทศบาลจะได้ติดตามให้อีกทีครับ 
นายวิธี  ไชยชุมศักดิ์ -ผมได้ไปติดต่อกับเจ้าของพ้ืนที่การเกษตร ขออนุญาตเอ่ยชื่อเกษตรกรครับ เจ้าของพ้ืนที่       
สท. เขต 1   การเกษตรบ้านเชียงเคี่ยน หมู่ที่ 1  นายสุกิจ  ภักดี   ได้บอกผ่านมาทางกระผมว่าได้ไป  
   ปรึกษากับการไฟฟ้ามา การไฟฟ้าบอกว่าแค่เจ้าของที่ดินเซ็นยินยอมในเอกสารสิทธิ์มาให้
   เรียบร้อย แค่นี้ก็สามารถด าเนินการได้แล้วครับ  เพราะการไฟฟ้าจะด าเนินการแค่ปัก     
   เสาไฟเพียงเท่านั้นและขอให้น าเรื่องเข้าสภาด้วยครับ และจัดเก็บเอกสารของเกษตรกร     
   มาด้วยเพียงเท่านั้นนะครับกระผมขอให้ท่านผู้บริหารช่วยติดตามอีกครั้งครับขอบคุณครับ 
นายมานพ  ใจกุล -ในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เป็นเรื่องที่ส าคัญการจะด าเนินการ
ประธานสภาฯ  จะต้องมีโครงการอยู่ในแผน เกษตรกรต้องยินยอมให้ใช้ที่ดิน เพ่ือป้องกันกันเกิดปัญหา          
                    หากจะด าเนินการจะต้องมีทุกอย่างที่พร้อม จึงจะสามารถด าเนินการได้ ขอให้ท่าน             
                      สมาชิกสภาได้ไปติดตามเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน  และหากมีปัญหาอะไรให้มา             
       ปรึกษาหารือกันอีกครั้ง  มีสมาชิกสภาท่านใด จะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม ่เชิญครับ 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
 

ประธานกล่าวปิดการประชุม เวลา  14.30  น. 
 
 

               (ลงชื่อ)        กิตติพงษ์  โยนิจ      ผูจ้ดบันทึกการประชุม 
                              (นายกิตติพงษ์  โยนิจ) 

                               เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 
 
 
 
 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่    31  พฤษภาคม  2564            . 
 

 
(ลงชื่อ)         โชติ  วัฒนา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                        (นายโชติ  วัฒนา) 
 

(ลงชื่อ)    เมธาสิทธิ์  อินชนะ   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                    (นายเมธาสิทธิ์  อินชนะ) 

 
(ลงชื่อ)     บุญมี  สุวรรณะ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                    (นายบุญมี  สุวรรณะ)  
 
ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ี 2/2564  ครั้งท่ี 1 
ลงวันที่  19  พฤษภาคม  2564  และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2564  
ครั้งที่ 2  ในวันที่  15  มิถุนายน  2564  
 

  
      (ลงชื่อ)      มานพ  ใจกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                     (นายมานพ  ใจกุล) 
                     ประธานสภาเทศบาลต าบลเชียงเคี่ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


