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สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕64 เวลา  09.๐๐  น. 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที ่ ๑/๒๕64 

วันพฤหัสบดีที่  6  พฤษภาคม  ๒๕64  เวลา  09.๐๐ น. 
ณ  อาคารประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   

............................................................. 
ผู้มาประชุม 

๑.นายจารุภาส  เขียนงาม   ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
๒.นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์   รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
3.นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1 
4.นายวิชาญ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
5.เกรียงไกร  พันธุสะ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
6.นายนิพนธ์  พุทธชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๑ 
7.นายอนันต์  เขียวสวาส   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
8.นางสุระจิน  แสงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
9.นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2 
10.นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
11.นายพวน  อยู่อาจินต์   สมาชิกสภาเทศบาลเขต  ๒ 
๑๒.นายสุรพงษ์  กรผลึก   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.นายประทิว  ภู่ประสงค์   นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 
  ๒.นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ ์  รองปลัดเทศบาล 
  ๓.นางกาญจนา  ผลสันต์   หัวหน้าสำนักปลัด 
  ๔.นางพีรญา  แสงรูจี   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  ๕.นางภัทรวดี  แก้วกระจาย  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
  ๖.นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  ๗.นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ   นายช่างโยธา 
  8.นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์  รองนายกเทศมนตรี 
  9.นางกัลยารัตน์  แพรพงษ์ศรี  เลขานุการนายกฯ 
  10.นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ  รองนายกเทศมนตรี 
  11.นายวัชรินทร์  รุ่งแสง   ที่ปรึกษานายกฯ 
  12.นางชณิดา  เติมสิริทิพรัตน์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  13.นางสาวพรวันเพ็ญ  แก้วประสิทธิ์ พนักงานเทศบาล 
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เริ่มประชุม เวลา   09.๐๐  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเชิญประธานสภา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เพ่ือเริ่มดำเนินการประชุมตาม
ระเบยีบวาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ตามที่ได้มีมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ครั้งแรก  ในวันจันทร์ ที่ 3 

พฤษภาคม พ.ศ.๒๕64  สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จึงได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี  ๒๕64 ไว้  ๔  สมัย  ครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่  ๑/๒๕64  

มติที่ประชุม ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ครั้งแรก เมื่อวันที่  3 

พฤษภาคม  พ.ศ.๒564 
มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนาต่อสภาเทศบาลตำบล 

ไผ่ดำพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖   แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 มาตรา 

๔๘ “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี”  และวรรคสาม  กำหนดว่า 
การประชุม เพ่ื อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ให้ กระทำโดยเปิ ด เผย  โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกทุกคนที่มาประชุม
ด้วย และขอเชิญนายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย 

นายประทิว  ภู่ประสงค์  
นายกเทศมนตร ี  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ที่เคารพ 

ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  และ กระผม  นายประทิว  ภู่ประสงค์  ตั้งปณิธานที่ได้รับ
ความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตพ้ืนที่ให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำ
พัฒนา และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำ
พัฒนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19  เมษายน  2564   นั้น 

เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที ่14 พ.ศ.
2562  มาตรา 48 ทศ ความว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการ
ลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   กระผมจึง
ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา แถลงนโยบายเพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย  ซึ่งนโยบายจะได้แถลงนั้น  กระผมจะใช้เป็นแนวทางในการบริหารและ
พัฒนาเทศบาลตลอดระยะเวลา 4 ปี  โดยยึดหลักการระบบประชาธิปไตย  แบบมีส่วนร่วม 
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และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ รวมถึงกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
เทศบาล และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยมีเจตนารมณ์  ที่จะพัฒนาเทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนา ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุข ร่มเย็น มีความเจริญในทุก ๆ ด้าน  โดยใช้นโยบายพัฒนาคนและพัฒนาตำบล
ควบคู่กันไป  รวมทั้งมีการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ประชาชนได้เข้าถึงข่าวสารและบริการที่ดี ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกคน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา เป็นไปตามเจตนารมณ์ บรรลุตามภารกิจและเป้าหมาย  จึงกำหนดนโยบายไว้
ดังต่อไปนี้ 

   1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

จะพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้สมบูรณ์มีคุณภาพ จะเน้นโครงข่ายการคมนาคม ขนส่ง 
ให้เป็นถนนแอสฟัสติกพร้อมระบบระบายน้ำให้ครอบคลุม ติดตั้งไฟฟ้าให้ทั่วถึง 

2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

2.1  พัฒนาส่งเสริมผลิตผลทางการเกษตรของชุมชนให้หลากหลายรูปแบบ  โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนได้มีความเป็นอยู่ที่ดี 

   2.2  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพของชุมชนเพ่ือสนองความต้องการของชุมชน 

2.3  ส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินกิจการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
เพ่ือเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยว ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 

3.  ด้านการพัฒนาสังคม 

3.1  ด้านการสาธารณสุข โดยเป็นการบริการประชาชนในการป้องกันโรค และส่งเสริม
ความรู้  ความเข้าใจในงานสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.2  พัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายในการป้องกัน ให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมทุกกชุมชน  และมีการจัดทำ
โครงการสายตรวจป้องกันภัย เพื่อเป็นการป้องกัน ระวังภัย และให้ความช่วยเหลืออุบัติภัย 
อุทกภัยต่าง ๆ ในเบื้องต้น 
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3.3  ส่งเสริมสนับสนุน การสบืทอดขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของ
ท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป 

3.4  ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของคน
ในพ้ืนที่ 

3.5  ส่งเสริมการจัดอบรมสัมมนา และทัศนศึกษาดูงานให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป 

3.6  จัดทำโครงการเพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิการทางสังคมที่มี
ประสิทธิภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยจะเน้นให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์
แก่ผู้พิการ   ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเป็นสำคัญ 

   4.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

4.1  ปรับปรุงในด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพ้ืนที่โดยเน้นเรื่อง
การคัดแยกขยะ และการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน 

   4.2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการเกษตรอย่างทั่วถึง 

4.3  ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะเทิดพระเกียรติเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนและ
ออกกำลังกาย 

   5.ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

5.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการจัดสวัสดิการสังคมของตนเอง และการมี
ส่วนร่วมในการประชุม ปรึกษาหารือ รวมถึงการเสนอข้อคิดเห็นกับเทศบาลอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือให้เกิดความพ่ึงพาตนเอง ทางสังคมตามระบบ
ประชาธิปไตย และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

5.2  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการเมืองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

5.3  ปฏิรูประบบการทำงานในองค์กร  โดยจะเป็นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพในการ
ทำงาน และการให้บริการตลอดจนดำเนินการจัดมาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการเพ่ือ
สนองความต้องการของประชาชนให้ทันท่วงที และมีมาตรฐานการดำเนินการที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 
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การบริหารงานตามนโยบายที่กระผม นายประทิว  ภู่ประสงค์ ตั้งปณิธาน  นายกเทศมนตรี
ตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้แถลงมาดังกล่าวข้างต้น จะสำเร็จไม่ได้  หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วม
ใจจากพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และการสนับสนุนจากท่านในการที่
จะพัฒนาตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและประโยชน์สุข ของพี่น้องประชาชน และพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างยั่งยืนต่อไป 

ประธานสภาฯ ตามที่ นายประทิว  ภู่ประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนาได้แถลงนโยบายต่อสภา 
โดยไม่มีการลงมติ และโดยเปิดเผย  เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบตามแถลง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่น  

๔.๑  คณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ เชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบกฎหมายให้สมาชิกสภาทราบ 
เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ขอชี้แจงระเบียบเกี่ยวข้อง ดังนี้  

ต าม พ ระราช บั ญ ญั ติ เท ศ บ าล  พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๖   แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม ถึ ง  (ฉบั บ ที่  ๑ 4 )  
พ.ศ.๒๕62  มาตรา  ๓๒ กำหนดว่า “สภาเทศบาลมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาเทศบาล ต้ัง
เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๕  สภาท้องถิ่นมีอำนาจเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง 
ๆ ตามความจำเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ (๑) คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  (๒) คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ  (๓)  คณะกรรมการอ่ืน ๆ 
ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร”  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓(๑) ระบุว่า “คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี  ๒ 
ประเภท คือ คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจำนวนไม่น้อยกว่า 
๓  คน แต่ไม่เกิน  ๗  คน  และข้อ ๑๐๗   “วิธีการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ 
ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า ๒  คน  ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง”  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เทศบาล พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มี
จำนวนไม่น้อยว่า ๓ คนแต่ไม่เกิน  ๗  คน 

ประธานสภาฯ ขอให้สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ขอปรึกษาที่
ประชุมถึงจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าควรมีจำนวนกี่คน   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติให้มีจำนวน  ๓ คน ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ 
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ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ และต้องมีสมาชิกสภา
รับรองไม่น้อยกว่า  ๒  คน ขอเชิญเสนอได้เลย 

นางสุระจิน  แสงศรี 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสุระจิน  แสงศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2  ขอ

เสนอ นายสมเจต  มีจันทร์มาก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  1  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายวิชาญ  กมลฉ่ำ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายวิชาญ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นายสมเจต  มีจันทร์มาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายอนันต์  เขียวสวาส 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายอนันต์  เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นายสมเจต  มีจันทร์มาก สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวพัชริ  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2  

ขอเสนอ นายนิพนธ์  พุทธชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  1  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นายนิพนธ์  พุทธชาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์ 
รองประธานสภาฯ ดิฉันนางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นายนิพนธ์  พุทธชาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  1  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายนิพนธ์  พุทธชาติ 
สมาชิกสภาฯ กระผม นายนิพนธ์  พุทธชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1  

ขอเสนอ นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  2  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายสุรพงษ์  กรผลึก 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายสุรพงษ์  กรผลึก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นางสาวพชัรี  นาคหัวเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 

ขอรับรองการเสนอชื่อ นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

   ขอมติที่ประชุมให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง  ๓  คน  คือ 
   (๑)  นายสมเจต  มีจันทร์มาก    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

(๒)  นายนิพนธ์  พุทธชาต ิ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(๓)  นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ ๔.๒ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  จำนวน  

๓  ท่าน  เชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงรายละเอียด 
นางสาวอัจจิมา จุลสอาด 
นัก.วิเคราะห์ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2559 หมวด  ๑  ข้อ  ๘  ได้
กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดทำแผนพัฒนา  องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกคน  เป็นกรรมการ 
(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน  ๓  คน  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน  ๓  คน  เปน็กรรมการ 
(๕) ผู้แทนภาคราชการที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกไม่น้อยกว่า  ๓  คน  เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน  

 ๖  คน  เป็นกรรมการ 
(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๘) หวัหน้าส่วนที่มีหน้าที่จัดทำแผน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตามข้อ ๘ (๓) , (๔) , (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้ที่ประชุมสภาแห่งนี้ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน  

๓  คน  เพื่อให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขอเชิญเสนอได้เลยครับ  
นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์ 
รองประธานสภาฯ ดิฉันนางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอ

เสนอ นายอนันต์  เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  1  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นางสุระจิน  แสงศรี 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสุระจิน  แสงศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นายอนันต์  เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวพัชรรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 

ขอรับรองการเสนอชื่อ นายอนันต์  เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายสุรพงษ์  กรผลึก 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายสุรพงษ์  กรผลึก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอ

เสนอ นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  
2  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพฒันา  เขต
เลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายนิพนธ์  พุทธชาติ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายนิพนธ์  พุทธชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เขตเลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2  ขอ

เสนอ นายเกรียงไกร  พันธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  1  
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์ 
รองประธานสภาฯ ดิฉันนางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นายเกรียงไกร  พันธุสะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวพัชรรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 

ขอรับรองการเสนอชื่อ นายเกรียงไกร  พันธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เขตเลือกตั้งที ่ 1  เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ  ขอมติที่ประชุมให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ทั้ง  ๓  คน  คือ 
   (๑)  นายอนันต์  เขียวสวาส  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

(๒)  นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
(๓)  นายเกรียงไกร  พันธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ ๔.๓ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  จำนวน  ๓  ท่าน   ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด 
นัก.วิเคราะห์ฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  ๓  คน 
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  ๒  คน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  ๒  คน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน  ๒  คน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวน  ๒  คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ
อีหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ใน
ตำแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจรับการคัดเลือกอีกได้ 

ประธานสภาฯ ดังนั้น เพ่ือให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกได้เลย 
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นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวพัชริ  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2  

ขอเสนอ นางสุระจิน  แสงศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  2  
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นางสุระจิน  แสงศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

นายสุรพงษ์  กรผลึก 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายสุรพงษ์  กรผลึก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นางสุระจิน  แสงศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ    กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2  ขอ

เสนอ นายพวน  อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  2  เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 

ขอรับรองการเสนอชื่อ นายพวน  อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 

นายเกรียงไกร  พันธุสะ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายเกรียงไกร  พันธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 

ขอรับรองการเสนอชื่อ นายพวน  อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำ
พัฒนา 
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นายนิพนธ์  พุทธชาติ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายนิพนธ์  พุทธชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอ

เสนอ นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  1  
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายเกรียงไกร  พันธุสะ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายเกรียงไกร  พันธุสะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 

ขอรับรองการเสนอชื่อ นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เขตเลือกตั้งที่  1  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 

ขอรับรองการเสนอชื่อ นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
เขตเลือกตั้งที่  1  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ ขอมติทีป่ระชุมให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา ทั้ง ๓  คน  คือ 
(๑)  นางสุระจิน  แสงศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
(๒)  นายพวน  อยู่อาจินต์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
(๓)  นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภา ๔.๔ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของ

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (สปสช.) จำนวน  ๒  ท่าน  ขอเชิญปลัดเทศบาล  ชี้แจง
รายละเอียด 

นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์ 
รองปลัดเทศบาลฯ กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ ปี 

๒๕๕๑  และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการกำหนด
หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ .ศ.๒๕๕๗  ข้อ ๘   ให้ มี
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
(๑)  ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในพ้ืนที่ จำนวน  ๒  คน เป็นรองประธานกรรมการ 
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(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมายจำนวน  ๒  คน เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่  เป็นกรรมการ 
(๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพ้ืนที่ ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน  ๒  คน เป็น

กรรมการ 
(๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่

เกิน  ๕  คน เป็นกรรมการ 
(๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ

ในพ้ืนที่  จำนวน  ๑  คน (ถ้ามี)  เป็นกรรมการ 
(๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่

เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้สาธารณสุขอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กองทุน  และข้อ ๙ ให้กรรมการในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการคัดเลือก มีวาระ
อยู่ในตำแหน่งคราวละ  ๔ ปี  

ประธานสภาฯ ดังนั้น เพ่ือให้ครบองค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกได้เลย 

นางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์ 
รองประธานสภาฯ ดิฉันนางจำนงค์  พึ่งสมศักดิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1  ขอ

เสนอ นายวิชาญ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  1  เป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายนิพนธ์  พุทธชาติ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายนิพนธ์  พุทธชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นายวิชาญ  กมลฉ่ำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  1  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

นายสุรพงษ์  กรผลึก 
เลขานุการสภาฯ กระผมนายสุรพงษ์  กรผลึก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 1 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นายวิชาญ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขต
เลือกตั้งที่  1  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 
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นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาวพัชริ  นาคหัวเพ็ชร  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2  

ขอเสนอ นายจารุภาส  เขียนงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่  2  
เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ประธานสภาฯ    ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ 
นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ 
สมาชิกสภาฯ กระผมนายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นายจารุภาส  เขียนงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   
เขตเลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

นางสุระจิน  แสงศรี 
สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสุระจิน  แสงศรี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  เขตเลือกตั้งที่ 2 ขอ

รับรองการเสนอชื่อ นายจารุภาส  เขียนงาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา   
เขตเลือกตั้งที่  2  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 
ขอมติที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา ทั้ง. ๒  คน  คือ 

   (๑) นายวิชาญ  กมลฉ่ำ    สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
(๒) นายจารุภาส  เขียนงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภาฯ 4.5 การพิจารณาขอความเห็นชอบรับบริจาครถจักรยานยนต์  จำนวน  1 คัน ให้เป็น

ทรัพย์สินของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานทาง
ราชการ   ขอเชิญปลัดเทศบาล  ชี้แจงรายละเอียด 

นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์ 
รองปลัดเทศบาลฯ ตามที่ ท างบริษั ท   เอสซีจี  ซี เมนต์  จำกัด  ได้ ให้ การสนับสนุน ในการจัดซื้ อบั ตร 

ฉลากกาชาดประจำปี  2564  ที่ ทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาได้รับจากจังหวัด 
เพ่ือจำหน่ายในหน่วยงาน และเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 จังหวัดอ่างทองได้ประกาศผล
ฉลากกาชาด  ฉบั บ ที่ ท างบ ริษั ท ฯ  ได้ รั บ รางวั ล เป็ น รถจั ก รยาน ยน ต์  จ ำน วน  
1 คัน และทางบริษัท ได้มอบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวป110ไอ ราคา  47,500บาท    
ให้กับทางเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพ่ือให้ใช้ประโยชน็ในการปฏิบัติงานราชการของ
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  
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ประธานสภาฯ ตามที่ปลัดเทศบาล  ได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยสอบถาม
เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบ การพิจารณา ขอความเห็นชอบ
รับบริจาครถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวป110 ไอ จำนวน  1 คัน ให้เป็นทรัพย์สินของ
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานทางราชการ    หาก
เห็นชอบโปรดยกมือ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  วาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล   ๑. การรับยื่นบัญชีรายรับ – รายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ 

นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาฯ    ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอ่างทองกำหนดมารับ 

ยื่นบัญชีรายรับ – รายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล  
ไผ่ดำพัฒนา ในวันที่ 11  พฤษภาคม  ๒๕64 ตั้งแต่เวลา ๐9.0๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา โดยผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีทุกท่านต้องยื่นรายรับ – รายจ่ายให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดทราบภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์
มาเพ่ือทราบ หากเราไม่สะดวกเราก็สามารถไปยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดอ่างทองได้ครับ   

ประธานสภาฯ            มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะซักถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา  ๑0.1๐  น. 

 
(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

    (นายสุรพงษ์  กรผลึก) 
    เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นายจารุภาส  เขียนงาม) 

                                    ประธานสภาเทศบาลตำบลไผดำพัฒนา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา การประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕64  วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม  ๒๕64  เรียบร้อยแล้ว 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 
     (นายพวน  อยู่อาจินต์) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
     (นางสาวพัชรี  นาคหัวเพ็ชร) 

 

  (ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ 
     (นายเกรียงไกร  พันธุสะ) 

 
 
 
.........................................................................................................................................................................................  
 
 สภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ดังกล่าว ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่  1   ประจำปี ๒๕64  
เมือ่วันที่  14  มิถุนายน ๒๕64 
 
 
 

    (นายจารุภาส  เขียนงาม) 
                                      ประธานสภาเทศบาลตำบลไผดำพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


