
รายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก คร้ังที่ 1 

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
************************************************** 

ผู้มาประชุม  
1. นายชุมพร     แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
2. นายพนม          เดชะวงศ์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
3. นางนงลักษณ์     ทานนัท์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
4. นายส่งสุข    มูลเมือง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
5. นายสัญญา   แสนศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
6. นางพัชริดา       สรรพจารย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
7. นายประพันธ์     วรรณปัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
8. นายปรีชา         กันทะวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
9. นายพัสกร        มหาวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
10. นางสาวเรณู    เป็งจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
11. นายยุทธกร   แก้วงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 

ผู้ไม่มาประชุม 
- นายมณเฑียร     มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
2. นายอานันต์   ศรียาหล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
3. นางรัตติกาล   ศรีอุทธา  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
4. นายมงคล คำดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
5. นายใจคำ ตุมมาแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
6. นายสมหมาย คงตาล  ปลัดเทศบาลตำบลแม่อาย 
7. นายชัยทัพพ์ วงศ์ไกรวาล รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
8. นางอาริตา ต่อเพชร  รกท.ผู้อำนวยการกองคลัง 
9. นายกิตติพงศ์ คัชมาตย์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
10. นายอธิศักดิ ์  ทองคำ  รกท.ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
11. นางสาวภัทรานิษฐ์   วิวัฒน์ชยัพร นักประชาสัมพันธ์ 
12. นายประมวล   เสนสุข  เจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 

  นายพนม  เดชะวงศ์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   กราบเรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ ขณะนี้ได้เวลากำหนดนัดประชุมแล้ว และได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้มาประชุม ปรากฏว่ามี
จำนวน 11 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิด
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 สมัยแรก ครั้งที่ 1 สำหรับวาระนี้มีเรื่อง
จะแจ้งให้ทราบ ดังนี้ 

1. ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ถ่ายรูปสวมชุดปรกติขาว ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
ขอให้เป็นรูปเสมือนจริงมากท่ีสุด  ส่งรูปได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 
2564 เพื่อจะได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายต่อไป 

2. นายมณเฑียร   มะลิกา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ขอลาประชุมสภาเทศบาล   
ในวันนี้เนื่องจากติดภาระกิจที่สำนักงานที่ดินอำเภอฝาง 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  ต่อสภาเทศบาลตำบล       
แม่อาย 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง  
ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย และนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่  27 เมษายน 2564  ประกอบกับสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
ครั้งแรกไปแล้ว และการประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือให้นายกเทศมนตรี
ตำบลแม่อายไดแ้ถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ตามมาตรา 48 ทศ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ประกอบกับข้อ 123 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554 และได้จัดทำคำแถลงนโยบายเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายได้พิจารณาความเหมาะสมของ
นโยบาย  และความสามารถในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลแม่อาย ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีฯ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณฯ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล
ข้าพเจ้านายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
ดังต่อไปนี้ 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 49/2564 เมื่อวันที่ 
27 เมษายน 2564  ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  และในวันนี้สภาเทศบาลตำบล  
แม่อาย ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ให้ข้าพเจ้าได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ มาตร 48 ทศ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแก้ไข
เพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 

ดังนั้น ต้องแถลงนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือให้เป็นการปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติ มาตรา 50 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้าพเจ้าจึงขอแถลงนโยบายการบริหารราชการของข้าพเจ้าต่อสภาเทศบาลตำบล
แม่อาย เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาได้ทราบถึง นโยบายการบริหารราชการเทศบาลตำบลแม่อาย ของข้าพเจ้าโดยมี 
วิสัยทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำการศึกษาและการกีฬา พัฒนาการเกษตร” ภายใต้กรอบแนวคิด 
“สานงานต่อ ก่องานใหม ่ใส่ใจประชาชน” โดยมพัีนธกิจ จำนวน 4 พันธกิจ ดังนี้ 
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1. พัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐานให้ครอบคลุม 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อายให้ดีขึ้น 
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

จากสภาพปัจจุบันของเทศบาลตำบลแม่อาย  ถนนในเขตชุมชนมีการก่อสร้างครอบคลุมมากกว่า
ร้อยละ 90 ถนนภาคการเกษตรที่สามารถสัญจรได้ตลอดปี  มากกว่าร้อยละ 70 รางระบายน้ำในเขตชุมชน
ครอบคลุมพื้นที่ตามความจำเป็นได้มากกว่าร้อยละ 70 คลองส่งน้ำในเขตชุมชน  เขตเกษตรกรรม  ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือภาคการเกษตรครอบคลุมพ้ืนที่ตามความจำเป็นร้อยละ 30 ระบบน้ำประปาภูมิภาคมีจำนวน
ผู้ใช้น้ำประมาณร้อยละ 30 ระบบน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งมีทุกหมู่บ้านแต่ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนและ
การบริหารจัดการที่ดี  ระบบแสงสว่าง  การขยายเขตไฟฟ้า  ก็ยังมีการร้องขอจากประชาชนอีกจำนวนมาก
ตลอดจนระบบแสงสว่างภายในชุมชน  

 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลแม่อายดำเนินการดูแลและพัฒนาตาม
อำนาจหน้าที่  รักษาสิทธิของประชาชนในกลุ่มต่างๆ  

 ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ตามบริบทของเทศบาลตำบลแม่อายแบ่งได้เป็น  
1. สภาพแวดล้อมชุมชน  
2. สภาพแวดล้อมนอกชุมชน ได้มีการพัฒนาและรักษาอยู่ในระดับที่ดี 

 ข้าพเจ้าในฐานะอดีตผู้บริหาร ได้บริหารราชการเทศบาลตำบลแม่อายให้เป็นเทศบาลน่าอยู่  เป็นสังคม
ที่เชิดชูคุณธรรม  มีการรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สังคมปลอดยาเสพติด  การพัฒนาและส่งเสริมเพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาโดยตลอด แต่หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและความ
ขัดแย้งระดับโลก ความวุ่นวายทางการเมือง ทั ้งหมดนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ  การเงิน  ต่อ
ประเทศไทย  และย่อมส่งผลกระทบต่อเทศบาลตำบลแม่อายด้วยเช่นกัน  นอกจากนั้นการเกิดโรคระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือ โควิด 19  ส่งผลกระทบหลายด้านต่อประเทศต่อท้องถิ่น  ประกอบกับบริบทของ
เทศบาลตำบลแม่อาย มีจำนวนพ้ืนที ่40 ตารางกิโลเมตร จำนวน 19 หมู่บ้าน  มีความหลากหลายของพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน 
เพ่ือให้เทศบาลตำบลแม่อายเป็นไปตามวิสัยทัศน์  “เทศบาลตำบลแม่อายน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำการศึกษาและ
การกีฬา  พัฒนาการเกษตร” 

จากวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวข้างต้น  ข้าพเจ้าจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการ
เทศบาลตำบลแม่อาย ออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้  

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเพ่ือพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้ครอบคลุมแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ดังนี้ 

1. พัฒนาถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้าน 
2. พัฒนาถนนสำหรับใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
3. พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรตามหลักการ “น้ำคอืชีวิต” 
4. สนับสนุนการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านให้คลอบคลุม  และส่งเสริมการใช้ไฟฟ้า     

ส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ในจุดที่การขยายเขตไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถเข้าไปดำเนินการ
ติดติดตั้งไฟฟ้าได้  เช่น  พ้ืนที่ทำการเกษตร 

5. สนับสนุนการขยายประปาภูมิภาค และประปาหมูบ่้าน 
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6. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของเทศบาลตำบลแม่อาย  ให้คลอบคลุม      
ทุกหมู่บ้าน 

7. ดำเนินการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างโครงการสร้างพ้ืนฐานให้ถูกต้อง  เช่น 
กรมป่าไม้  คณะกรรมการทรัพยากรลุ่มน้ำ ฯลฯ 

8. ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่ป่า  พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ   ตามแนวทางถูกใจ 
ถูกต้อง โดยผ่านขั้นตอนการอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องก่อนดำเนินการ เช่น กรมป่าไม้ พร้อมทั้ง
ได้สร้างจิตสาธารณะให้แก่ประชาชนในการดูแลสิ่งก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ของตนเอง 

2. นโยบายด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนอย่างเหมาะสมเพ่ือคุณภาพชีวิต  เพ่ือ

ภูมิทัศน์ และพัฒนากระบวนการลดปริมาณขยะในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ดังนี้ 
2.1 ส่งเสริมการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนโดยจัดทำโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

กำจัดขยะมูลฝอย  ตามแนวทาง  เก็บสะอาด  เก็บหมด  ตามบริบทเทศบาล 
2.2 จัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างท่ัวถึงสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
2.3 สนับสนุนการจัดทำกองทุนปุ๋ยหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย 
2.4 ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะและในชุมชน 
2.5 การตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคในพื้นที่ เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลแม่อายมีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาด และปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภค 
2.6 การดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและแหล่งน้ำในชุมชน 
2.7 การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน  โดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนการ   

สร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมการทำเกษตรเชิงพาณิชย์และปลอดภัย 
3.2 สง่เสริมการสรา้งทักษะให้กลุ่มอาชีพต่างๆ  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลแม่อาย 
3.3 ส่งเสริมการเพ่ิมพ้ืนที่การจำหน่ายสินค้าบาทวิถีตามแนวทางการแบ่งปันหรือพ้ืนที่อ่ืนที่

เป็นไปตามระเบียบกฎหมายพ้ืนที่สาธารณะต่างๆ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
3.4 ส่งเสริมช่องทางการขายผลผลิตทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์จากชุมชนผ่านช่องทางตลาด

ออนไลน์ 
3.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
3.6 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพ่ือให้ชุมชนได้อนุรักษ์วิธีการทำเกษตรและสามารถ

สร้างรายได้ให้กับชุมชน 

4. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย เพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

ตลอดชีวิต รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในเขตเทศบาลให้สืบต่อไป 
4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ เช่น สรงน้ำพระนางมะลิกา , การตั้ง

ธรรมหลวง , การสวดมนต์ข้ามปี , ตักบาตรปีใหม่ , ประเพณีสงกรานต์ , การลอยอุปคุต , ประเพณียี่เป็ง  ฯลฯ 
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ  ทางด้านจิตใจ  ทางด้านร่างกาย  การทำประโยชน์ต่อส่วนรวม   

การฝึกหัดอาชีพ 
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4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

กลุ่มประชาชนในพ้ืนที่  สนับสนุนการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยและองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในเขต
เทศบาล และสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการในเขต
เทศบาลตำบลแม่อาย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย 
หรืองบประมาณในส่วนอ่ืนที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ 

4.4 พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล   
แม่อาย (บ้านเด่น) ตามหลักการอุ่นใจเพราะใกล้บ้าน 

4.5 ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน และสภาเด็กและเยาวชน 
4.6 ส่งเสริมประชาชนทุกกลุ่มวัย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการกีฬา  และร่วมถึงมุ่งเน้นพัฒนา

นักกีฬาในพ้ืนที่ให้เข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ 
4.7 การอนุรักษ์และรักษาโบราณสถานและโบราณวัตถุในเขตเทศบาล 
4.8 การอำนวยความสะดวกในการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล 
4.9 พัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุบนถนน (EMS) 
4.10 การพัฒนาศักยภาพด้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
4.11 พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเครื่องมือให้มีความพร้อม

ในการปฏิบัติงาน 
4.12 ส่งเสริมรักษามาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ เพ่ือให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย มีเนื้อสัตว์ 

(สุกร) ที่สะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค 
4.13 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพ้ืนที่   ในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตามความจำเป็นเหมาะสม และทันต่อสถานการณ์ได้ เร่งด่วนอาทิเช่น "New 
Normal" การดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต  ต้องปรับตัวเพ่ือรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันในบริบท
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 โดยผ่านกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลแม่อาย หรืองบประมาณในส่วนอื่นที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ 

4.14 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย 

5. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับการให้บริการ

สาธารณะแก่ประชาชน 
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลแม่อาย ทั้งทางกายภาพ

และในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
5.2 พัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลแม่อาย ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการ

ประชาชน และใช้ระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 
5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแม่อาย ในรูปแบบ

ตัวแทนจากประชาคม และเพ่ือเข้าร่วมตรวจสอบผลการดำเนินงาน และเพ่ิมช่องทางการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนให้มีหลากหลายช่องทาง 

5.4 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  ให้เพียงพอต่อการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
5.5 บริหารงานด้วยความโปร่งใส  สุจริต  ตรวจสอบได ้ และปฏิบัติตามกฎหมาย 
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และท้ายนี้ข้าพเจ้าขอเรียนว่า นโยบายดังกล่าวข้างต้นจะเกิดผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืนได้นั้น  เกิดจากการบริหารงานของนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย 
และจะต้องได้รับความร่วมมือจากสภาเทศบาลตำบลแม่อายด้วย  ที่จะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  ให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงานโครงการที่จะดำเนินการตามนโยบาย  ตลอดจนการให้ความเห็นชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ที่ได้นำนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลแม่อายในวันนี้   
ไปกำหนดเป็นแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

 ดังนั้น  ในการดำเนินกระบวนการนำนโยบายที่ได้แถลงในวันนี้ไปปฏิบัติในทุกแผนงาน ทุกโครงการ 
ขอขอบคุณท่านประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ท่านรองประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ท่านเลขานุการสภา
เทศบาลตำบลแม่อาย  และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อายทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้รับฟังการแถลงนโยบาย
ในการบริหารงานเทศบาลตำบลแม่อายในวันนี้ ขอขอบคุณครับ 

นายชุมพร   แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย   มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
จะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง  อ่ืนๆ  (ถ้ามี) 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอที่ประชุมสภาเทศบาลฯ ขอเชิญเสนอได้ 

นายสัญญา   แสนศรี  สมาชกิสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ชำแหละสุกร ซ่ึงมีปัญหาหลายอย่าง เช่น ความสะอาด เนื้อสุกรน้ำหนักหาย ขอให้มีการตรวจสอบให้ด้วย 

นายพนม  เดชะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  การสร้างโรงฆ่าควายขอให้ติตาม
เรื่องการก่อสร้างให้ด้วย ซึ่งจากการประชุมสภาเทศบาลที่ผ่านมาทราบว่าทางฝ่ายบริหารเทศบาลได้ส่งเรื่องให้
จังหวัดเชียงใหม่พิจารณา ได้มีการตอบรับอย่างไรหรือไม่ 

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณฯ  นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย  การสร้างโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ตำบลแม่อาย ได้มีการกู้เงินมาสร้างและได้มีการผ่อนชำระให้กับธนาคารหมดเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันก็ถือว่าได้
สร้างกำไรให้เทศบาลแล้ว  การจะสร้างโรงฆ่าสัตว์ใหญ่คงจะใช้งบประมาณไม่มากซึ่งมีโรงเรือนไว้พร้อมแล้ว    
แต่การจะสร้างนั้นก็เป็นดุลพินิจของทางฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลที่จะมีความเห็นร่วมกัน จากปัญหาโรงฆ่า
สัตว์ปัจจุบันจะให้รองนายกเทศมนตรีฯ คนใหม่เข้าไปดูแลต่อไป 

นายชุมพร  แสงเป๊ก  ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ท่านใดมีเรื่องเสนอที่ประชุมอีก
หรือไม ่ ถ้าไม่มีสำหรับวันนี้หมดเรื่องที่จะเข้าประชุมตามระเบียบวาระแล้ว ขอปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)                ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายพนม   เดชะวงศ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 
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คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมประจำสภาเทศบาลตำบลแม่อาย  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕64 สมัยแรก ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564  
เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 

(ลงชื่อ)                  
(นายส่งสุข    มูลเมือง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

 

(ลงชื่อ)              
(นางพัชริดา   สรรพจารย์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 

 
 

(ลงชื่อ)              
(นายพัสกร   มหาวรรณ์) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
 

สภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 
ประจำปี  พ.ศ. ๒๕64 สมัยแรก ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 
2564 สมัยแรก ครั้งที่ 2  วันที่........................................................................ 

 
 
(ลงชื่อ)      

 (นายชุมพร   แสงเป๊ก) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย 


