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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี  ๒562 

วันอังคารที่ ๒๖  พฤศจกิายน  ๒๕62  เวลา 09.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลแม่คือ 

----------------------------- 

ผู้มาประชุม 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นางศรีไว  ยะจา ประธานสภาเทศบาล ศรไีว  ยะจา 

2. นายเสถียร  ทาเขียว รองประธานสภาเทศบาล เสถียร  ทาเขียว 

3. นางผอ่งศรี  ชัยรุ่งเรอืง เลขานุการสภาเทศบาล ผอ่งศรี  ชัยรุ่งเรอืง 

4. นายจรัญ  กิจสุภา สมาชิกสภาเทศบาล จรัญ  กิจสุภา 

5. นายบุญมี  ไชยเทพ สมาชิกสภาเทศบาล บุญมี  ไชยเทพ 

6. นายทวีสิน  มูลเทพ สมาชิกสภาเทศบาล ทวีสิน  มูลเทพ 

7. นายมงคล  ถาปินตา สมาชิกสภาเทศบาล มงคล  ถาปินตา 

8. นายธีรศานต์  เดชปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล ธีรศานต์  เดชปัญญา 

9. นายประเสริฐ  บุญมา สมาชิกสภาเทศบาล ประเสริฐ  บุญมา 

10. นางสาวสมบูรณ์  ชูยกปิ่น สมาชิกสภาเทศบาล สมบูรณ์  ชูยกปิ่น 

1๑. นายนนทวัฒน์  วรรณา สมาชิกสภาเทศบาล นนทวัฒน์  วรรณา 

 

ผู้ไม่มาประชุม  -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1. นายอุดม  อิ่นค า นายกเทศมนตรี อุดม  อิ่นค า 

2. นายอดุลย์  เตชะ รองนายกเทศมนตรี อดุลย์  เตชะ 

3. นายฉลอง  เครื่องนันตา รองนายกเทศมนตรี ฉลอง  เครื่องนันตา 

4. นายนพพร  พยัคฆา เลขานุการนายกฯ นพพร  พยัคฆา 

5. นายวุฒิภัทร  มูลศรี ที่ปรึกษานายกฯ วุฒิภัทร  มูลศรี 

6. นางสาวสุริศรี  สารพฤกษ์ ปลัดเทศบาล สุริศรี  สารพฤกษ์ 

7. นายกษิตกิานต ์ ปาจุวัง รองปลัดเทศบาล กษิตกิานต ์ ปาจุวัง 

8. นายชวารินทร์  เขื่อนจินดาวงศ์ หัวหนา้ฝา่ยการโยธา ชวารนิทร์  เขื่อนจินดาวงศ์ 
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9. นางนงนาถ  ค าราพิช นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนช านาญการ 

นงนาถ  ค าราพิช 

10. นายสุรเชษฐ  คชนิล นิตกิรช านาญการ สุรเชษฐ  คชนิล 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 

ประธานสภาฯ           ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือผู้ทรงเกียรตทิุกท่าน การประชุมในวันนี้มีสมาชิก

สภาเทศบาลต าบลแม่คือ มาประชุม จ านวน  1๑  คน ขา้พเจ้าขอเปิดการประชุมสภา

เทศบาลต าบลแม่คือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕6๒ และด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมเป็นล าดับต่อไป 

เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุมทุก

ท่าน ขออนุญาตอ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เรื่อง  การเปิดสมัยประชุม

สภาเทศบาลต าบลแมค่ือ สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  256๒ 

ประกาศสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

เรื่อง  การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 

สมัยสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  256๒ 

.............................................. 

     ด้วยสภาเทศบาลต าบลแม่คือ ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

สมัยสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี  256๒  เมื่อวันที่  2๘  กุมภาพันธ์  

256๒  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่  4  ประจ าปี  256๒  มีก าหนด  30  วัน 

เริ่มตัง้แต่ วันที่  วันที่  1 – 30  พฤศจกิายน  256๒ 

      อาศัยอ านาจในมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496 แก้ไข

เพิ่มเติม (ถึงฉบับที่  1๔)  พ.ศ.  25๖2 มีก าหนดการประชุมสภาเทศบาลต าบล    

แม่คือ สมัยที่ 4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  256๒  ในวันที่  2๖  พฤศจิกายน  256๒  

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ  

          จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1๙  พฤศจกิายน  256๒ 

          ศรไีว  ยะจา 

 (นางศรีไว  ยะจา) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลแมค่ือ 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรมวันพ่อ ณ หอประชุมอุดม

สุขเทศบาลต าบลแม่คือ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงานดังกล่าวดัง

รายละเอียดตามหนังสอืที่ได้แจ้งแล้ว การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว  

ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 

ประจ าปี ๒๕62  เมื่อวันที่  25  ตุลาคม  ๒๕62 

ประธานสภาฯ           สมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการ  แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯได้ส่ง

ให้ขอท่านสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูทุกหน้า ถ้าท่านผู้ใดประสงค์จะแก้ไขข้อความ 

ค าผิด ขอเรียนเชญิ  

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข ขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 

สมัยวิสามัญ สมัยที ่๑ ครั้งที่  ๑ ประจ าปี  256๒  เมื่อวันที่ ๒๕  ตุลาคม  256๒ 

มติที่ประชุมฯ            สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล        

แม่คือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังท่ี ๑ ประจ าปี  256๒  เมื่อวันท่ี 2๕  ตุลาคม  

256๒ 

                          ด้วยมติเห็นชอบ  ๑๐   เสียง   

 ไม่เห็นด้วย      -  เสียง 

งดออกเสียง      1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่างานและจ านวนเงินค่าก่อสร้างใน

งานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน (แบบตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ ๓ 

ประธานสภาฯ  เชญิท่านนายกฯ  

นายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลแมค่ือทุกท่าน ข้าพเจ้าขอ

เสนอญัตติขออนุมัตเิปลี่ยนแปลงค่างานและจ านวนเงนิค่าก่อสร้างในงานจ้างก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน (แบบตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ ๓ 

               หลักการ 

ขออนุมัติ สภาเทศบาลต าบลแม่คือ  กรณี  มีความจ าเป็นต้องแก้ ไข

เปลี่ยนแปลงรายการรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ ลักษณะ 

ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรอืเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสรา้ง 
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             เหตุผล 

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  และเพื่อไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ  

ด้วยพบปัญหาในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน (แบบตอก

เสาเข็ม) หมู่ที่ ๓ คือ สภาพพื้นที่ในการก่อสร้างไม่สามารถด าเนินการได้ตามแบบ

แปลนรูปรายการละเอียดได้จริง อันเนื่องจากความคลาดเคลื่อนในการออกแบบและ

การระบุต าแหน่งการตอกเข็มท าให้ปริมาณไม่ตรงกับสภาพพื้นที่การก่อสร้างจริง จึง

มีความจ าเป็นต้องแก้ไขแบบแปลนรายละเอียดรูปรายการและรายการประมาณราคา 

โดยปรับลดปริมาณงานและวงเงินก่อสร้าง ดังนี้ 

๑) เสาเข็ม รูปตัวไอ ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร ยาวท่อนละ ๖.๐๐ 

เมตร จากจ านวน ๑๑๒ ต้น ปรับลด เป็นจ านวน ๑๑๑ ต้น 

๒) ปริมาณก าแพงดิน โดยปริมาณแผ่นพื้นส าเร็จ ๐.๓๕x๒.๐๐x๐.๐๕ เมตร 

จ านวน ๑๑๐ ช่องๆละ ๓.๕ ตารางเมตร รวมพื้นที่ ๓๘๕.๐๐ ตารางเมตร ปรับลด 

เป็นโดยปริมาณแผ่นพื้นส าเร็จ ๐.๓๕x๑.๘๕x๐.๐๕ เมตร จ านวน ๑๑๐ ช่องๆละ 

๓.๒๓๗๕ ตารางเมตร รวมพืน้ที่ ๓๕๖.๑๒ ตารางเมตร 

๓) ปรับลดวงเงินลง จ านวน ๑๓,๑๘๔.๐๐.- บาท (-หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่ง

ร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน.-) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๙ 

ก าหนดว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ ของสภาท้องถิ่น จงึขออนุมัตสิภาเทศบาลต าบล

แม่คือ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงค่างานและจ านวนเงินค่าก่อสร้างในงานจ้างก่อสร้าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการ

ก่อสร้างก าแพงกันดิน (แบบตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑,๐๗๔,๐๐๐.- บาท 

(-หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-) ปรับลด เป็น ๑,๐๖๐,๘๑๖.๐๐.- บาท (-หนึ่ง

ล้านหกหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน.-) 

ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค่างานและ

จ านวนเงินค่าก่อสร้างในโครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน หมู่ที่  ๓ ตามที่ท่าน

นายกเทศมนตรีได้ช้ีแจงหรอืไม่ ขอเรียนเชญิ 
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ประธานสภาฯ  หากไม่มีผู้ใดสอบถาม ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค่างานและ

จ านวนเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน (แบบตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ ๓ 

งบประมาณ ๑,๐๗๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-) ปรับลด เป็น 

๑,๐๖๐,๘๑๖.๐๐.- บาท (-หนึ่งลา้นหกหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน.-) 

มติที่ประชุมฯ            สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค่างานและจ านวนเงินค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างก าแพงกันดิน (แบบตอกเสาเข็ม) หมู่ที่  ๓ งบประมาณ 

๑,๐๗๔,๐๐๐.- บาท (-หน่ึงล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน.-) ปรับลด เป็น 

๑,๐๖๐,๘๑๖.๐๐.- บาท (-หน่ึงล้านหกหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน.-) 

                          ด้วยมติเห็นชอบ  ๑๐   เสียง   

 ไม่เห็นด้วย      -  เสียง 

งดออกเสียง      1  เสียง 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พ.ศ.2561 – 256๕ (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประธานสภาฯ  ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 หมวด 14

มาตรา 253 บัญญัติให้ ในการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภา

ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้

ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ ก าหนดให้

นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ

สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้

ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา

ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า

วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน

เดือนธันวาคมของทุกปี 
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   เชญิ นายกเทศมนตรีช้ีแจงรายละเอียด 

นายกเทศมนตรี ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ตามที่ประธานได้น าเรียนในที่ประชุม

เรื่องการประชุมสภาเทศบาลต าบลแม่คือ โดยให้ผู้บริหารเสนอผลการด าเนินงานและ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอชี้แจงต่อที่ประชุมแห่งนี้

ได้รับทราบ ดังนี้ 

  1.เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร

ไทยพุทธศักราช 2560 หมวด 14มาตรา 253บัญญัติให้ ในการด าเนินงานให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและ

รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนใน

ท้องถิ่น มีสว่นร่วมดว้ย ทั้งนี ้ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

2. เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 

2496 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ ก าหนดให้

นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ

สภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้

ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย 

3. เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 

(ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตอ่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา

ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า

วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ

ทุกปี ข้อ 30 (5) ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 

และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่

วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน

เดือนธันวาคมของทุกปี 

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  

แม่คือได้ด าเนินการประชุม เพื่อด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และ
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จัดท ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแลว้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจกิายน  2562 

ขออนุญาตท่านประธานฯ เชิญ นางนงนาถ  ค าราพิช นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนฯ ชีแ้จงรายละเอียด 

ประธานสภาฯ  เชญิเจา้หนา้ที่ 

นางนงนาถ ท่านประธานฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกท่าน ข้าพเจ้า

นางนงนาถ  ค าราพิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ขออนุญาตชี้แจง

แบบรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ (ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) ของเทศบาลต าบล

แม่คือ เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ขอเชิญทุกท่านดูเอกสารประกอบที่ได้แนบให้ท่าน

แล้ว ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบ่งออกเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ 

  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม 

  ๒. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  ๓. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

  ๕. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน 

  ๖. ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยในชุมชน 

  ๗. ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 โดยสรุปแล้ว ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

(ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) นี้ มีโครงการที่ก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น

จ านวน ๑๑๙ โครงการ เป็นโครงการที่ก าหนดในแผนการด าเนินงานจ านวน ๖๘ 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ โครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายจ านวน ๖๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ โครงการที่มีการเบิกจ่าย

งบประมาณจ านวน ๕๔ โครงการ รวมโครงการที่ด าเนินงานทั้งหมดจ านวน ๘๓ 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๔ ส าหรับรายละเอียดโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์

นั้น ปรากฏอยู่ในเอกสารที่ได้แนบใหทุ้กท่านเรียบร้อยแลว้ 

  ประการต่อมา การประเมินความพึงพอใจต่อการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่

การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล คณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่               

๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ โดยสรุปดังนี้ 
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  ๑. ความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนนิงานของเทศบาลต าบลแมค่ือ 

   พอใจมาก ร้อยละ  ๗๓.๓๓ 

   พอใจ  ร้อยละ  ๒๖.๖๗ 

   ไม่พอใจ  - 

  ๒. ผลการด าเนนิงานแตล่ะยุทธศาสตร์ 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

   พอใจมาก ร้อยละ  ๗๗.๗๘ 

   พอใจ  ร้อยละ  ๒๒.๒๒ 

   ไม่พอใจ  - 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

   พอใจมาก ร้อยละ  ๘๐.๐๐ 

   พอใจ  ร้อยละ  ๒๐.๐๐ 

   ไม่พอใจ  - 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   พอใจมาก ร้อยละ  ๗๓.๓๓ 

   พอใจ  ร้อยละ  ๒๖.๖๗ 

   ไม่พอใจ  - 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๔  การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสบืสานศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

   พอใจมาก ร้อยละ  ๖๖.๖๗ 

   พอใจ  ร้อยละ  ๓๓.๓๓ 

   ไม่พอใจ  - 

  ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชวีิต 

   พอใจมาก ร้อยละ  ๖๘.๘๙ 

   พอใจ  ร้อยละ  ๓๑.๑๑ 

   ไม่พอใจ  - 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบ

เรียบร้อยในชุมชน 

   พอใจมาก ร้อยละ  ๗๗.๗๘ 

   พอใจ  ร้อยละ  ๒๒.๒๒ 

   ไม่พอใจ  - 
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  ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

   พอใจมาก ร้อยละ  ๖๖.๖๗ 

   พอใจ  ร้อยละ  ๓๓.๓๓ 

   ไม่พอใจ  - 

ประธานสภาฯ เชญิท่านนายกฯ 

นายกเทศมนตรี ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ชีแ้จงข้อมูลในที่ประชุม ขอเสริมเจ้าหน้าที่ โครงการต่างๆ เท่าที่ดู

การน ามาใช้และการเบิกจ่าย ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่นา่พอใจ ท่านสมาชิกโปรด

สังเกตว่า งบประมาณของเทศบาลฯ นั้น ได้รวมเงนิอุดหนุนจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้

พิการ ผูต้ิดเชื้อ เป็นเงินงบประมาณมากพอสมควร หากไม่มีการน าเงินอุดหนุนส่วนนี้

มารวมเป็นเงินงบประมาณของเทศบาลฯ อาจกระทบเงื่อนไข ๔๐% ของการ

บริหารงานบุคคลได้ เพราะเหตุนี้จึงท าให้งบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานมีจ านวน

น้อยลงไปด้วย ผลการประเมินที่เจ้าหน้าที่ได้น าเรียนต่อที่ประชุมแล้ว โดยสรุปอยู่ใน

ขั้นพอใชถ้ึงดี ดังนัน้จงึตอ้งทบทวนว่ายังมีสิ่งใดที่ตอ้งแก้ไขปรับปรุงใหด้ีขึ้น 

ประธานสภาฯ ขอเชญิรองปลัด 

รองปลัดฯ ท่ านประธานฯ ท่ านสมาชิกสภา คณ ะผู้ บ ริหารที่ เคารพทุ กท่ าน  ข้ าพ เจ้ า            

นายกษิติกานต์  ปาจุวัง รองปลัดเทศบาลต าบลแม่คือ จากการประเมินความพึง

พอใจต่อการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลของ

คณะกรรมการฯ ในทุกยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้านตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงมาแล้วนั้น ขอ

อนุญาตน าเรียนข้อสรุปปัญหาที่พบ และข้อเสนอแนะที่ ได้จากคณะกรรมการฯ เมื่อ

การประชุมวันที่ ๑๓ พฤศจกิายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาดังนี้ 

   ปัญหาที่พบ 

  ๑. การประชุมประชาคมในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ

เทศบาลต าบลแม่คือ ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการประชุมประชาคมในการ

น าเสนอปัญหา ความต้องการ ความเดือดร้อน จะเห็นได้จากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุม

มีจ านวนน้อย กล่าวคือ เป็นบุคคลเดิมๆ และเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น ท าให้

โครงการที่น าเสนอเข้ามาไม่สามารถสนองความต้องการของชุมชนได้อย่าง

ครอบคลุมและทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีการน าเสนอโครงการเป็นจ านวนมากและ

ซ้ าซ้อน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดในปีงบประมาณนั้น 

  ๒. หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมประชาคมไม่

ครอบองค์ประชุม ท าให้การน าเสนอโครง ปัญหา และความต้องการประชาชนไม่

ครบถ้วน และไม่มีองค์กรหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบปัญหาและชี้แจงในเรื่องที่

รับผิดชอบได้ 
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  ๓. ประชาชนและผู้น าบางส่วน ไม่ให้ความส าคัญในการติดตามประเมินผล

การด าเนินงานและตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ ท าให้ผลการประเมินไม่สามารถ

น ามาใช้วิเคราะห์และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแม่คือและใช้ประโยชน์ใน

การวางแผนพัฒนาหมู่บ้านในปีตอ่ไปได้เท่าที่ควร 

  ๔. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานตามขั้นตอนของ

ระบบราชการ เชน่ การเสนอของบประมาณต่างๆ วิธีการของบประมาณ เป็นต้น 

  ๕. การน าเสนอปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน จะ

เป็นการน าเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเพียงด้านเดียว ส่วนในด้านอื่นๆ ไม่มีการ

น าเสนอเท่าที่ควร นอกจากนี้ ประชาชนยังมองว่า การน าเสนอโครงการเข้ามาไม่มี

การน าไปด าเนินการใดๆ ท าใหเ้กิดความเพิกเฉยต่อการน าเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน 

   ข้อเสนอแนะ 

  ๑. ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกครั้ง ควรชี้แจงและท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนรับทราบการด าเนินงานโครงการ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และขอความร่วมมือส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมประชุมประชาคม ทั้งร่วมชี้แจงและน าเสนอข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ตอ่ชุมชน 

  ๒. ในการจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแม่คือในแต่ละครั้ง ควรให้

หมู่บ้าน ผู้น าชุมชน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และเทศบาลต าบลแม่คือ ร่วม

ก าหนดหลักเกณฑ์และสัดส่วนประเด็นการพัฒนาในภาพรวมของต าบล เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่คือ ให้

ครอบคลุมและครบถ้วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๗ ด้าน โดยค านงึถึงประโยชน์

สาธารณะและการพัฒนาในภาพรวมของต าบล 

  ๓. ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มและองค์กรสาธารณะประโยชน์ในหมู่บ้าน ได้มีการ

ประชุมย่อยเพื่อร่วมเสนอปัญหา ความต้องการ โครงการ และพิจารณาร่วมกันในที่

ประชุมของหมู่บ้าน เสร็จแล้วรวบรวมเป็นปัญหา ความต้องการ และโครงการของ

หมู่บ้านน าเสนอในที่ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อเข้าบรรจุไว้ ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเทศบาลต าบลแมค่ือตอ่ไป 

  ๔. ควรสร้างความเข้าใจให้ประชาชน ชุมชนและส่วนราชการที่ขอรับความ

ช่วยเหลือและขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลต าบลแม่คือ ว่าเทศบาลฯ

มีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบ ระยะเวลา และตามล าดับขั้นตอนให้ถูกต้อง 
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  ๕. ควรก าหนดสัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลต าบลแม่คือใน

การด าเนินงานและการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ครอบคลุม ครบถ้วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 

๗ ด้าน 

  ๖. ควรสร้างค่านิยมจิตสาธารณะ ปรับทัศนคติและบทบาทของประชาชน 

ผู้น าชุมชน ในการน าเสนอโครงการหรือปัญหาของหมู่บ้าน ควรมองถึงประโยชน์

สาธารณะและการพัฒนาในภาพรวมของต าบลเป็นส าคัญ และอย่างแท้จริง 

  ๗. ควรให้แต่ละหมู่บ้านจัดท าแบบรายงานผลการติดตามการด าเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม ในแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบลแม่คือ เพื่อจะ

ได้รับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะของโครงการหรือ

กิจกรรมต่างๆ  

ประธานสภาฯ จากการสรุปผลการประเมินที่รองปลัดฯ ได้ชี้แจง ขอให้ทุกท่านตรวจดูช่องโหว่ 

ช่องว่างของปัญหาต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วม

ใจกันเพื่อความส าเร็จของการท างานและประชาชนได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ส าหรับ

แบบรายงานผลการประเมินในปีนี้เข้าใจง่าย แต่ขอรายละเอียดแต่ละโครงการว่ามี

อะไรบ้าง สรุปยอดใหเ้ห็นได้ชัด จะได้น าข้อมูลไปปรับปรุงการจัดท าเทศบัญญัติฯ ในปี

ต่อไป โดยเฉพาะตัวรายละเอียดเงนิอุดหนุนไปใช้อะไรบ้างให้เห็นได้ชัดเจน 

 เชญิท่านธีรศานต์  เดชปัญญา 

นายธีรศานต์ ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกทุกท่าน กระผมนายธีรศานต์  เดชปัญญา สมาชิก

สภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต ๒ ขอเสริมสรุปผลการประเมินความพึงพอใจตาม

ยุทธศาสตร์แต่ละด้านที่ท่านรองปลัดฯ ได้น าเรียนในที่ประชุม เกี่ยวกับข้อมูลของ

คณะกรรมการประเมินทั้ง ๙ ท่าน ขอให้แนบรายละเอียดให้สมาชิกทราบด้วยว่าในแต่

ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยคณะกรรมการมาจากหน่วยงานไหน ขออนุญาตท่าน

ประธานยกตัวอย่างยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งกระผมมีต าแหน่งเป็นประธานสภา

วัฒนธรรมต าบลแม่คืออีกต าแหน่งหนึ่ง กระผมคิดว่า คะแนนการประเมินในด้านนี้

น้อยกว่าความเป็นจริง จึงมีข้อสงสัยว่า คณะกรรมการประเมินน่าเชื่อถือแค่ไหน และ

ใช้หลักเกณฑอ์ะไรมาประเมิน ทั้งนี้ จะได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

ต่อไป 

ประธานสภาฯ เชญิท่านนายกฯ 

นายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านประธานฯ และท่านสมาชิกที่ได้แสดงความคิดเห็น ในเรื่องนี้ขอมอบให้

รองปลัดเทศบาลก ากับดูแลในเรื่องของการสรุปผลการประเมินโครงการเป็นรูปเล่ม 
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โดยในเล่มประกอบด้วยรายละเอียดให้ชัดเจนทุกด้านว่า โครงการได้ท าอะไรไปบ้าง 

ผลการประเมินเป็นอย่างไร ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ขอให้

สมาชิกทุกท่านร่วมส ารวจความเห็นของประชาชน และชุมชนว่าต้องการอะไร 

หลังจากนั้น ให้ประชาชนประเมินดว้ยว่าพอใจหรือไม่ 

ประธานสภาฯ การท ากิจกรรมของเทศบาลฯ ไม่รู้ว่ามีการประเมินอย่างไร ผลเป็นอย่างไร จะต้อง

แก้ไขปรับปรุงอย่างไร หรือได้รับค าติชมอย่างไร เป็นต้น ของฝากผู้บริหารและ

เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องดว้ย 

 เชญินักวิเคราะหฯ์ 

นางนงนาถ ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับค าแนะน า งานวิเคราะห์ฯ จะได้น าข้อเสนอแนะเหล่านี้ไป

ด าเนินการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อๆ ไป และขออนุญาตท่านประธานฯ คณะ

ผู้บริหารขอเชิญหัวหน้ากองแต่ละกองของเทศบาลฯ มาร่วมประเมินแผนต่อไปด้วย 

ขอน าเรียนต่อที่ประชุมจากท่านสมาชิกได้ถามว่าคณะกรรมการประเมินนั้นมีใครบ้าง 

ขอเรียนว่า คณะกรรมการประเมินนั้นประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรียนแมค่ือวิทยา 

ผอ.รพ.สต.บ้านสันต้นแหน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการคัดเลือก สมาชิกสภาเทศบาล

ต าบลแมค่ือที่ได้รับการคัดเลือก และผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเรื่องผลการประเมินอีกหรอืไม่ หากไม่

มีจะได้เข้าวาระที่ ๔ ต่อไป 

-  พักรับประทานอาหารกลางวัน  - 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ 

 แจ้งการประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ประธานสภาฯ  เชญิท่านนายกฯ 

นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณท่านประธาน ขออนุญาตท่านประธานให้คุณนงนาถ  ค าราพิ ช 

นักวิเคราะหน์โยบายฯ เป็นผู้น าเสนอ 

ประธานสภาฯ เชญิคุณนงนาถ  ค าราพิช นักวิเคราะหน์โยบายฯ 

นางนงนาถ ขอบคุณท่านประธาน  
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ประกาศเทศบาลต าบลแม่คือ 

เรื่อง ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

........................................... 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงาน

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และ

ต้องปิดประกาศไว้อย่างนอ้ยสามสิบวัน 

 บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่คือได้พิจารณาร่างแผนการ

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒ 

 เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ของเทศบาลต าบลแมค่ือ นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

 

   ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     อุดม  อิ่นค า 

           (นายอุดม  อิ่นค า)   

    นายกเทศมนตรีต าบลแมค่ือ 

ส าหรับบัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ

เทศบาลต าบลแม่คือตามยุทธศาสตร ์๗ ด้าน รวมจ านวนโครงการที่ด าเนินการทั้งสิ้น 

๘๓ โครงการ จ านวนงบประมาณ ๒๑,๘๒๖,๖๖๘ บาท ส่วนรายละเอียดโครงการ

ของแต่ละยุทธศาสตร์รวมถึงจ านวนเงินงบประมาณนั้น อยู่ในแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้แนบให้แต่ละท่านแล้ว ดังนั้น เมื่อถึงสิ้น

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ก็จะมกีารประเมนิโครงการลักษณะนีอ้ีกครั้งหนึ่ง 

ประธานสภาฯ  เชญิท่านสมาชิกสอบถามเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุมได้ เชญิท่านนายกฯ 

นายกเทศมนตรี ท่านประธานฯ ก่อนที่สมาชิกจะได้สอบถามในที่ประชุม ขออนุญาตท่านประธานฯ ให้

นิตกิรได้ช้ีแจงภารกิจด้านการรอ้งเรียน/ร้องทุกข์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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ประธานสภาฯ เชญินิตกิร 

นายสุรเชษฐ ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายสุรเชษฐ  

คชนิล นิติกรช านาญการ ขออนุญาตท่านประธานชี้แจงข้อร้องเรียน/รอ้งทุกข์ และผล

การให้ค าปรึกษากฎหมายของคลินิกกฎหมาย เทศบาลต าบลแม่คือในปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ส่วนแรก ในการให้ค าปรึกษากฎหมายที่มีประชาชนได้มาปรึกษา

และขอค าแนะน าที่เทศบาลต าบลแม่คือ มีความหลากหลายเรื่องราว ทั้งในความ

อาญาและความแพ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรึกษาด้านที่ดิน ทรัพย์สิน และมรดก

ต่างๆ รวมถึงการเขียนพินัยกรรมให้กับเจ้าของทรัพย์สินที่ประสงค์จะยกทรัพย์สิน

ให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้ อาจเป็นทายาทหรือไม่ใช่ก็ได้ และการให้ความรู้แก่ประชาชน

ด้านพินัยกรรมนี้ ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อผู้ท าพินัยกรรมเองและทายาทของ

เจ้ามรดก เพื่อป้องกันมิให้เกิดความยุ่งยากและทะเลาะเบาะแว้งระหว่างทายาทหาก

เจ้ามรดกตาย เป็นต้น ส าหรับในส่วนของการร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ผ่านมา ขอแยกเป็น

เรื่องที่ร้องเรียน ร้องทุกข์ และร้องขอ เรื่องแรก เรื่องร้องเรียนหากประชาชนผู้ได้รับ

ความเดือดร้อน เหตุร าคาญหรือได้รับผลกระทบใดๆ สามารถยื่นค าร้องต่อศูนย์รับ

เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลแม่คือได้ ซึ่งมีหลายช่องทางให้แจ้ง ได้แก่ 

เขียนค าร้องด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ทางเฟซบุ๊ก ทางโทรศัพท์ ฯลฯ 

เป็นต้น ซึ่งหากเทศบาลฯ ได้รับเรื่องแล้ว จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบในรูปของ

คณะกรรมการฯ เพื่อด าเนินการช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้จะมีการแจ้งเป็นหนังสือให้

คู่พิพาท (หากมี) ทราบด้วย เรื่องที่สอง การร้องทุกข์ซึ่งคล้ายกับการร้องเรียน อาจมี

คู่กรณีหรือไม่ก็ได้ ผู้ที่ร้องทุกข์อาจได้รับผลกระทบจากบ้านข้างเคียง สัตว์เลี้ยง ภัย

ธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งเหตุร าคาญก็ได้ เรื่องที่สาม การร้องขอ เป็นการที่ผู้ร้องขอ

ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แต่ร้องขอให้เทศบาลฯ ช่วยเหลือ เช่น การตัดไม้ ตัดหญ้า 

ขอให้รถเทศบาลฯ ไปส่งตามหมอนัด หรือเจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วย

ตนเอง เหล่านี้เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วหากมีการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือร้องขอจะ

ได้รับการแก้ ไข ช่วยเหลือโดยทันที  แต่มีบางประเภทที่อาจต้องใช้เวลาและ

องค์ประกอบอื่นๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น การแก้ไขปัญหาที่ต้องใช้เงินงบประมาณของ

เทศบาลฯ เพื่อก่อสร้าง แก้ไข หรือปรับปรุง หรือต้องประสานกับหน่วยงานราชการ

อื่นๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ เป็นต้น กรณีดังกล่าวอาจต้องใช้ระยะเวลาใน

การแก้ปัญหาพอสมควร ขออนุญาตชี้แจงเบื้องต้นเท่านี้ หากสมาชิกท่านใดประสงค์

จะให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ช่วยเหลือ คณะกรรมการฯ ยินดีช่วยเหลืออย่างเต็มที่ 

และขอฝากประชาสัมพันธ์ท่านสมาชิกทุกท่าน หากมีประชาชนขอความช่วยเหลือ

ผ่านสมาชิกสภาฯ ขออนุเคราะห์ท่านช่วยกรอกค าร้องพร้อมรายละเอียดของผู้ขอ
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ความช่วยเหลือพร้อมทั้งเรื่องที่ขอความช่วยเหลือให้ชัดเจน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้

ด าเนนิการตามความประสงค์อย่างถูกต้อง ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ เชญิท่านนายกฯ 

นายกเทศมนตรี ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมนี้ได้รับทราบ 

  - อยากใหป้ระชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการปรึกษากฎหมายกับนิตกิร

ของเทศบาลฯ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อเกิดปัญหามักจะปล่อยผ่านจนไม่สามารถแก้ไข

ได้ ดังนั้น หากเกิดเรื่องราวขึ้นควรรีบถามผู้รู้ก่อน ป้องกันมิให้บานปลายจนกลับมา

แก้ไขได้ยากหรอืไม่ได้เลย 

  - ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า จังหวัดจะท าหนังสือประชาสัมพันธ์ของดี

ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอให้แต่ละอ าเภอรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว สินค้าโอท็อป 

ของดีของแต่ละชุมชนเพื่อน าเสนอใหจ้ังหวัดเชียงใหม่พิจารณา ดังนั้น จึงขอปรึกษาใน

ที่ประชุมแห่งนีว้่า ต าบลแมค่ือจะเสนอของดีของต าบลอะไรบ้าง 

  - แจ้งให้ทราบว่า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลแม่คือจะมีคุณครูใหม่มา

บรรจุและรายงานตัวในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี ้ 

  - หารือท่านสมาชิกสภาฯ ว่าจะเข้าร่วมประชุมสันนิบาต ระหว่างวันที่ ๑๘-

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หรือไม่ หากท่านประสงค์จะ

ร่วมประชุมโปรดแจ้งเจ้าหนา้ที่โดยเร็วด้วย 

  - ส าหรับงบประมาณจ่ายขาดที่ขออนุมัติสภาแห่งนี้ได้แก่ การปรับปรุงห้อง

เสียงตามสาย และโครงการก่อสร้างถนนหน้าอาคารอุดมสุขในส่วนขยายต่อ อยู่ใน

ระหว่างการด าเนินการหาผู้รับจ้าง ส่วนโครงการปรับปรุงติดตั้งกล้องวงจรปิดและ

เสียงตามสาย อยู่ในระหว่างผู้เช่ียวชาญก าลังตรวจสอบด้านเทคนิคและคุณสมบัติ

อย่างสมบูรณ์ที่สุด เมื่อเสร็จแล้วจะได้หาผูร้ับจ้างตอ่ไป  

  จงึเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ สมาชิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอเรียนเชญิ 

ประธานสภาฯ เชญินายนนทวัฒน์  วรรณา 

นายนนทวัฒน์ ท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกทั้งหลาย ท่านนายกฯ กระผม นายนนทวัฒน์  

วรรณา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ เขต ๒ ขอสอบถามท่านนายกเทศมนตรีว่า 

เรื่องการตัดต้นไม้ของเทศบาลฯ หากมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งอยู่ในบ้านพักส่วนบุคคล แต่

ปรากฏว่าต้นไม้นั้นได้เจริญเติบโตจนกิ่งไม้รุกล้ าไปบนถนนสาธารณะ ท าให้การ

สัญจรล าบาก ท่านมีวิธีการอย่างไร อีกกรณีหนึ่ง ในงานบวงสรวงเจ้าอินทรวิชยา

นนท์ที่อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังเกตว่ามีต าบลบางแห่งในอ าเภอดอย

สะเก็ดได้น าคณะวัฒนธรรมของต าบลไปร่วมงานดังกล่าวด้วย เหตุใดต าบลแม่คือจึง

ไม่ได้ไปร่วมงานด้วย ค าถามสุดท้าย ขอฝากท่านผู้บริหารของเทศบาลฯ กรณีหากมี
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การจัดงานรื่นเริงต่างๆ ในต าบล มักจะมีกลุ่มวัยรุ่นซึ่งยังเป็นเยาวชนอยู่ ดื่มเหล้าและ

ทะเลาะวิวาทกันเป็นประจ า จะมีวธิีใดป้องกันเหตุอันไม่สงบเหล่านีม้ิใหเ้กิดขึ้น 

ประธานสภาฯ เชญินายจรัญ  กิจสุภา 

นายจรัญ ท่านประธานที่เคารพ กระผมนายจรัญ  กิจสุภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลแม่คือ 

เขต ๑ ขอสอบถามว่า อยากให้ อปพร.และต ารวจชุมชน ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง

เข้มแข็ง เพราะสังเกตในงานต่างๆ ที่ผ่านมา บางงานก็มี อปพร.หรือต ารวจชุมชนอยู่ 

แต่บางงานก็ไม่มี ท าให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่ผู้ไปร่วมงาน หรือผู้ที่สัญจรไป

มา มักจะมีประชาชนมาแจ้งปัญหาให้ทราบเป็นประจ า 

ประธานสภาฯ เชญิท่านนายกฯ 

นายกเทศมนตรี ขอบคุณส าหรับค าถาม ขอตอบข้อซักถามนายนนทวัฒน์  วรรณาดังนี้ 

  - กรณีเทศบาลฯ ได้รับแจ้งให้ตัดไม้ที่ยื่นล้ าในที่สาธารณะ หากต้นไม้ต้นเหตุ

นั้นอยู่ในที่บ้านพักส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่จะท าการแจ้งขอให้เจ้าของต้นไม้นั้น ตัดต้นไม้

ที่รุกล้ าออกเสีย แต่ถ้าเจ้าของบ้านประสงค์จะให้เทศบาลฯ ตัดให้ เจ้าหน้าที่จะแจง้ให้

เจ้าของบ้านทราบก่อนทุกครั้งว่า ต้นไม้ในบ้านท่านรุกล้ าเข้ามาจึงขออนุญาตตัดใน

ส่วนที่รุกล้ าอยู่นั้นเสีย อีกกรณีตัวอย่างหนึ่ง หากเจา้ของต้นไม้ที่รุกล้ านั้นไม่อยู่ในบ้าน

นั้น หรืออาศัยอยู่ที่อื่นและไม่สามารถติดต่อไปในทางใดๆ ก็ตาม หากมีความจ าเป็น

อย่างเร่งด่วนที่อาจจะกระทบต่อประชาชนในการสัญจรไปมา หรอืต้นไม้น้ันอาจท าให้

ไฟฟ้าดับหรอืประการอื่นใดที่กระทบต่อส่วนรวม เทศบาลฯ จะด าเนินการตัดต้นไม้นั้น

แล้วแจง้ไปยังเจ้าของบ้านที่หลัง 

  - ประเด็นที่ท่านสอบถามเรื่องการน าคณะวัฒนธรรมที่ไปร่วมงานพิธี

บวงสรวงเจ้าอินทรวิชยานนท์ที่อ าเภอจอมทองนั้น เข้าใจว่าต าบลอื่นที่ท่านกล่าวนั้น

คงได้รับเชิญจากทางเจา้ภาพ แต่ต าบลแม่คือตรวจสอบดูแล้วยังไม่มีหนังสือเชิญจาก

ทางเจา้ภาพแต่อย่างใด จงึไม่ได้ส่งคณะไปร่วมงาน 

  - ประเด็นสุดท้าย ในเรื่องงานรื่นเริงต่างๆ ที่ได้จัดในต าบลนั้นมักจะเป็นงาน

เฉพาะกิจ โดยมีการแสดงเพื่อสร้างความสนุกสนานใหแ้ก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน อาจ

มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้าง ซึ่งรายได้จากการจ าหน่ายเครื่องดื่มหรือ

จ าหน่ายอาหารนั้นก็จะน าเข้าเป็นรายได้ขององค์กรชุมชนผู้จัดต่อไป ปัญหาการดื่ม

สุราและทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นนั้น ทางเจ้าภาพได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หลาย

หน่วยงานดูแลควบคุมอยู่ตลอดเพื่อป้องกันประชาชนผู้มาร่วมงานด้วย ต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝา่ยจะได้ดูแลป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์อย่าง

นีเ้กิดขึ้น 
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  ขอตอบค าถามของนายจรัญ  กิจสุภา ส าหรับงานไหนที่เจ้าภาพต้องการการ

อ านวยความสะดวกของเจ้าหนา้ที่ อปพร.หรอืต ารวจชุมชน ก็แจง้ความประสงค์มาได้

ที่เทศบาลต าบลแม่คือ หรือก านันผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่กรณี ส่วนเจ้าภาพจะสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายใหแ้ก่เจ้าหนา้ที่จ านวนเท่าใดก็แล้วแตท่างเจ้าภาพนั้น 

ประธานสภาฯ เชญิท่านรองนายกฯ ฉลอง  เครื่องนันตา 

รองฯ ฉลอง ท่านประธาน ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ที่เคารพ กระผมนายฉลอง  เครื่องนันตา รอง

นายกเทศมนตรีต าบลแม่คือ ขอเสริมท่านนายกฯ กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร.

ด้วย อปพร.นั้นมีระเบียบกฎหมายในการก ากับดูแลอยู่ อปพร.ที่จะได้รับการแต่งตั้ง

ต้องมีการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด เมื่อผา่นการฝกึอบรมแล้วผูว้่าราชการจังหวัด

จะมีการแต่งตั้งและมอบประกาศนียบัตรมอบใหแ้ต่ละคนและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

อปพร.แต่ละแหง่จะมีการเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ เป็นคณะท างาน 

หากเจ้าภาพผู้จัดงานมีความประสงค์จะขอก าลังเจ้าหน้าที่ อปพร.อ านวยความ

สะดวกในงานนั้น ขอให้ท าหนังสือหรอืโทรแจง้ประสานมายังประธาน อปพร.ในชุมชน

นั้นได้โดยตรง เพื่อขอก าลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในงานนั้นๆ ประธานฯ ก็จะ

ประสานจัดชุด อปพร.เข้าร่วมต่อไป ขอเรียนว่า อปพร.มีกฎหมายคุ้มครอง 

ประธานฯ มสีมาชิกท่านใดมีค าถามอีกหรอืไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม 

 ปิดประชุมเวลา  ๑5.๐๐  น. 
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