
 

 

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 
วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 
ผู้มาประชุม  
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
 

นายปภพ   จันทร์หอม 
นายเกรียงไกร   แซ่พ่าน 
นายสมศักดิ์  การินทร์จินดา 
นายอานนท์  จับใจนาย 
นางอัมพรรณ์   แก้วดำ 
นายสมคิด   ทาโม 
นายพัฒรพงษ์   แซ่ ฟุ้ง 
นายอุดมกิจ   เจริญฟุ้งสกุล 
นายทินกร  วัฒนาฟุ้งเจริญ 
นายธีธัช    แซ่เติ๋น 
นายกิตติโรจน์    แซ่ลี่ 
นางสาววิจิตรา  อินต๊ะอุ่นวงค์ 
 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
รองประธานสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

ปภพ   จันทร์หอม 
เกรียงไกร   แซ่พ่าน 
สมศักดิ์  การินทร์จินดา 
อานนท์  จับใจนาย 
อัมพรรณ์   แก้วดำ 
สมคิด   ทาโม 
พัฒรพงษ์   แซ่ฟุ้ง 
อุดมกิจ   เจริญฟุ้งสกุล 
ทินกร  วัฒนาฟุ้งเจริญ 
ธีธัช   แซ่เติ๋น 
กิตติโรจน์   แซ่ลี่ 
วิจิตรา  อินต๊ะอุ่นวงค์ 
 

 
 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม  
  - ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

นางแสงทอง  อูปป้อ 
นายกฤษฎา  ทิวาคำ 
นายธนพนธ์  เลิศศรีพัฒนากุล 
นายประสงค์  ตุ้ยสุวรรณ 
น.ส.พัชรินทร์ดา  กาญจนคงคา 
นายอาคม  แก้วดำ 
นายวัฒนา  อินต๊ะอุ่นวงค์ 
นายสุขสันต์  อูปป้อ 
นายทักษิณ  ลิ้วสวัสดิ์กุล 
นายพิทักษ์  ไอสาม 
นายภิรมย์  จันทรังษี 
นางสาวศรัณพร  แซ่หอ 
นายพรชัย  ตุ้ยสุวรรณ 
นายนิรันดร์   กุณะ 
นางสิริจรรยา  ประเสริฐศักดิ์ 
นายชรินทร์  วงค์เรือน 
นายพีรพัฒน์  กิตติวรศรีสกุล 
นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
นางสาวกัญญานัฐ  กระทง 
นายพินัย  ทิพย์คำ 
นางพีรพรรณ   วังมณี 
นางกชนันท์  ทรายทอง 
นายวัธกร  วงค์คำฝั้น 
น.ส.วิไลวรรณ  จันทาพูน 
นางศศิมาพร  จอมสวรรค์ 
นางสาวสายเพ็ชร  สุปัญโญ 
นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม 
นายจักรพล  ขันใจ 
นางสาวจินตนา  สุขสิงห์คลี 
นางพูลทรัพย์  วงศ์ชัย 
นายมณี  ศรีบุรมย์ 

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว 
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 1 
รองนายกเทศมนตรี คนที่ 2 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 
กำนันตำบลบ้านแซว 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัด 
ผอ.กองช่าง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการศึกษา 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
นักวิเคราะหน์โยบายฯ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
นักจัดการงานทั่วไป 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ครู ศพด.ทต.บ้านแซว 
ครู รร.ทต.บ้านแซว 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 

แสงทอง  อูปป้อ 
กฤษฎา  ทิวาคำ 
ธนพนธ์ เลิศศรีพัฒนากุล 
ประสงค์  ตุ้ยสุวรรณ 
พัชรินทร์ดา กาญจนคงคา
อาคม  แก้วดำ 
วัฒนา  อินต๊ะอุ่นวงค์ 
สุขสันต์  อูปป้อ 
ทักษิณ  ลิ้วสวัสดิ์กุล 
พิทักษ์  ไอสาม 
ภิรมย์  จันทรังษี 
ศรัณพร  แซ่หอ 
พรชัย  ตุ้ยสุวรรณ 
นิรันดร์   กุณะ 
สิริจรรยา  ประเสริฐศักดิ์ 
ชรินทร์  วงค์เรือน 
พีรพัฒน์  กิตติวรศรีสกุล 
ธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง 
กัญญานัฐ  กระทง 
พินัย  ทิพย์คำ 
พีรพรรณ  วังมณี 
กชนันท์  ทรายทอง 
วัธกร  วงค์คำฝั้น 
วิไลวรรณ  จันทาพูน 
ศศิมาพร  จอมสวรรค์ 
สายเพ็ชร  สุปัญโญ 
กันญาวีร์  สุขเกษม 
จักรพล  ขันใจ 
จินตนา  สุขสิงห์คลี 
พูลทรัพย์  วงศ์ชัย 
มณี  ศรีบุรมย์ 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื ่อถึงเวลา 09.30 น. เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้สัญญาณเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม แล้วรายงานประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว
ว่า สมาชิกสภาเทศบาลบ้านแซว จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุมแล้ว 

นายปภพ  จันทร์หอม ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว เป็นประธานที่ประชุม   
ได้กล่าวว่า เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป 

ประธานฯ อ่านสารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แด่ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
บ้านแซว ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลทราบ ณ วันเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก ก่อนเข้าสู่
วาระการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 - แจ้งเรื่องการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

ของรัฐ โดยขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว และคณะผู้บริหาร กรอกแบบคำขอมีบัตร 
พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายเครื่องแบบชุดปกติขาว ขนาด 1 นิ้ว 
จำนวน 1 ใบ และขนาด 2 นิ้ว  1 ใบ  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 

2564 
ประธานฯ  มอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา 
สท.วิจิตรา อินต๊ะอุ่นวงค์ 
เลขานุการสภาฯ ทบทวนรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งที่แล้วว่า มีข้อความตอนใด 

ควรแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ จำนวน 10 เสียง  โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 3.1 ญัตติแถลงนโยบายของผู้บริหาร (ม.48 ทศ พ.ร.บ.เทศบาล ข้อ 123 – 126 ระเบียบ 
มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ) 

ประธานฯ  อ่านสารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แด่ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว 
ทราบ ณ วันที่นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว โดยอ่านก่อนที่
นายกเทศมนตรีจะข้ึนแถลงนโยบายต่อสภา  

นายกเทศมนตรี รับทราบ 
 
ประธานฯ  ต่อไปเป็นการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  

มอบให้เลขานุการสภาเทศบาล แจ้งระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เลขานุการสภาฯ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) มาตรา 48 ทศ 

สรุปความได้ว่า “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภา
เทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ การประชุม
เพ่ือแถลงนโยบายให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์
อักษร แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่เข้าร่วมประชุม”  

ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่2) พ.ศ.2554 ข้อ 123 สรุปความได้ว่า “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น
ขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
สภาท้องถิ่นเป็นเรื ่องด่วน และเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว       
ให้ประธานสภาท้องถิ่นดำเนินการให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายร่วมกัน  เว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาได้มีมติให้ซักถาม และอภิปรายเป็นประเด็นๆ ไป”  

ข้อ 124 สรุปความได้ว่า “สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทาง
สนับสนุน และคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบาย และความสามารถในการบริหาร
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้สำเร็จผลตามนโยบาย และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
อาจซักถามและอภิปรายแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัตินโยบายนั้นๆ ด้วยก็ได้” 

ประธานฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว แถลงนโยบายต่อสภาฯ  
นางแสงทอง  อูปป้อ   
นายกเทศมนตรี  แถลงนโยบาย ตามคำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว ตามเอกสารที่แจกจ่ายให้

ที่ประชุมล่วงหน้าแล้ว (แนบท้ายรายงานการประชุม) 
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะชักถามในข้อความตอนไหนหรืออภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม รับทราบนโยบายที่นายกเทศมนตรีแถลง ไม่มีผู้ใดซักถามหรือขอให้อภิปรายเพ่ิมเติม 
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ประธานฯ  3.2 ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสำนักงานเทศบาล
ตำบลบ้านแซว 

 ขอเชิญนายกเทศมนตรี ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ที่ประชุมพิจารณา 
นางแสงทอง  อูปป้อ   
นายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ท่านผู้นำชุมชน 

หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ดิฉันอยากเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลพิจารณาการขอใช้ที่
ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหลังใหม่ ซึ่งปัจจุบันอาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านแซว มีความคับแคบ ประชาชนมาใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก อีกทั้ง
การปฏิบัติงานของพนักงานมีความแออัด เพราะมีพื้นที่จำกัด เห็นควรก่อสร้างสำนักงาน
เทศบาลหลังใหม่ และตามที่ได้ไปสำรวจพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว   
ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ คณะผู้บริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่นี้เหมาะแก่การก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหลังใหม่เป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการขอใช้ที่ราชพัสดุเพื ่อก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว  โดยมอบให้
ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมพิจารณา ขอเชิญครับ 
นายพินัย  ทิพย์คำ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่นายกเทศมนตรีมีนโยบายก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซวหลังใหม่ 

บริเวณพ้ืนที่หลังโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว ซึ่งเป็นที่ดินสืบเนื่องมาจากการถ่ายโอน
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
มาอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านแซว ซึ่งโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว     
มีพื้นที่อยู่ 3 ที่ คือ 1) พื้นที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว จำนวน 15 ไร่ 2) พื้นที่
บริเวณบ้านพักครู และ 3) พ้ืนที่หลังโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว (ตาม น.ส.ล. เลขที่ ชร.
1331) แต่ทาง สพฐ. ถ่ายโอนให้เทศบาลตำบลบ้านแซว แค่พื้นที่โรงเรียนเทศบาลตำบล  
บ้านแซว และพ้ืนที่บริเวณบ้านพักครู เท่านั้น ไม่ได้ถ่ายโอนพ้ืนที่บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาล
ตำบลบ้านแซวให้ ยังคงเป็นความครอบใช้ประโยชน์ของ สพฐ. ทางคณะบริหารจึงให้กองช่าง
ไปติดต่อขอใช้พื้นที่ราชพัสดุกับทางกรมธนารักษ์ และกรมธนารักษ์ให้แนวทางการขอใช้ที่ 
ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว  คือ ทาง สพฐ. ต้องส่งคืนพื้นที่ให้
กรมธนารักษ์ก่อน เมื่อคืนพ้ืนที่แล้ว เทศบาลตำบลบ้านแซว จึงจะไปขอใช้ประโยชน์ที่แห่งนี้ได้ 
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอใช้ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสำนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านแซว ว่าพื้นที่นี้มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร เพื่อทางเทศบาลจะได้
นำไปประกอบการดำเนินการขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแซว
ต่อไป  
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ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีและผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา มีสมาชิกท่านใด 
มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เชิญครับ 

สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา กระผมอยากฝากให้ทางคณะบริหารและทางกองช่างเร่งดำเนินการ เพื่อให้มีเทศบาลหลังใหม่
ใช้โดยเร็ว ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา ได้แสดงความคิดเห็น มีท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ เชิญครับ 

กำนันตำบลบ้านแซว  กระผมในฐานะ ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ เห็นว่าเป็นความต้องการของประชาชน มานานมาก      
จึงอยากให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซวทุกท่านเห็นความสำคัญ ขอบคุณครับ 

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) 
และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน 10 เสียง งดออกเสียง 2 คน (จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 คน) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ 4.1 ญัตติเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน (ข้อ 8 ระเบียบ มท.ว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น           ประธานกรรมการ 
(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน  กรรมการ 
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 
     ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน  กรรมการ 
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  
     จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน  กรรมการ 
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการและเลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับ

การคัดเลือกอีกก็ได้ 
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ประธานฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ขอให้เสนอชื่อทีละคน และให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เลือกคนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือก
คนถัดไปตามลำดับ  

   ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ขอเชิญครับ 
สท.อานนท์  จับใจนาย (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) เสนอ สท.อุดมกิจ เจริญฟุ้งสกุล เป็นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 
ประธานฯ  ขอผู้รับรองด้วยครบั 
สท.อัมพรรณ์  แก้วดำ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.พัฒรพงษ์  แซ่ฟุ้ง (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
ประธานฯ  ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ  ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ขอเชิญครับ 
สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) เสนอ สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา เป ็นคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 
ประธานฯ  ขอผู้รับรองด้วยครบั 
สท.ทินกร วัฒนาฟุ้งเจริญ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.สมคิด  ทาโม  (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
ประธานฯ  ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ  ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ขอเชิญครับ 
สท.กิตติโรจน์  แซ่ลี่ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) เสนอ สท.สมคิด ทาโม เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คนที่ 3 
ประธานฯ  ขอผู้รับรองด้วยครบั 
สท.ธีธัช แซ่เติ๋น  (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
ประธานฯ  ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ควรทำหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อีกหรือไม่ 

(ในที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน) 
 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอ

ของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ ชื่อ สท.อุดมกิจ เจริญฟุ้งสกุล, สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา และ    
สท.สมคิด ทาโม เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งนี ้

ที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน ตามที่เสนอ 
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ประธานฯ  4.2 ญัตติเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน 
(ข้อ 28 ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ

กรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจ

ได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
ประธานฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยขอให้เสนอชื่อทีละคน และให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เลือก
คนที่ 1 ก่อน แล้วจึงเลือกคนถัดไปตามลำดับ  

   ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ขอเชิญครับ 
สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) เสนอ สท.กิตติโรจน์  แซ่ลี่ เป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 
ประธานฯ  ขอผู้รับรองด้วยครบั 
สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.ธีธัช แซ่เติ๋น  (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
ประธานฯ  ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ  ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ขอเชิญครับ 
สท.สมคิด  ทาโม (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) เสนอ สท.อานนท์ จับใจนาย เป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 
ประธานฯ  ขอผู้รับรองด้วยครบั 
สท.พัฒรพงษ์  แซ่ฟุ้ง (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
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สท.อัมพรรณ์  แก้วดำ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
ประธานฯ  ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ  ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ขอเชิญครับ 
สท.ทินกร วัฒนาฟุ้งเจริญ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) เสนอ สท.พัฒรพงษ์  แซ่ฟุ้ง เป็นคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 
ประธานฯ  ขอผู้รับรองด้วยครบั 
สท.เกรียงไกร แซ่พ่าน (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.กิตติโรจน์  แซ่ลี่ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
ประธานฯ  ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ควรทำหน้าที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น อีกหรือไม่ (ในที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน) 

 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ ชื่อ สท.กิตติโรจน์  แซ่ลี่, สท.อานนท์ จับใจนาย และสท.พัฒรพงษ์  
แซ่ฟุ้ง เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในครั้งนี ้

ที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน 
ตามที่เสนอ 
 

ประธานฯ  4.3 ญัตติเลือกคณะกรรมการ สปสช. (กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ตำบลบ้านแซว) จำนวนสองคน เป็นคณะกรรมการ 

 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการสภาฯ  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561  

ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  
(3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครอง    

ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในตำแหน่ง

คราวละสี่ปี นับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง 
ประธานฯ ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหน้าที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ โดยขอให้เสนอชื่อทีละคน และให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เลือกคนที่ 1 
ก่อน แล้วจึงเลือกคนถัดไปตามลำดับ  
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   ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คนที่ 1 ขอเชิญครับ 
สท.สมศักดิ์ การินทร์จินดา (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) เสนอ สท.วิจิตรา  อินต๊ะอุ่นวงค์ เป็นคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คนที่ 1 
ประธานฯ  ขอผู้รับรองด้วยครบั 
สท.สมคิด  ทาโม  (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.กิตติโรจน์  แซ่ลี่ (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
ประธานฯ  ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ  ขอเชิญเสนอชื่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คนที่ 2 ขอเชิญครับ 
สท.สมคิด  ทาโม (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) เสนอ สท.อัมพรรณ์ แก้วดำ เป็นคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คนที่ 2 
ประธานฯ  ขอผู้รับรองด้วยครบั 
สท.อุดมกิจ เจริญฟุ้งสกุล (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
สท.อานนท์ จับใจนาย (ยกมือขึ้นและประธานอนุญาตแล้ว) ขอรับรอง 
ประธานฯ  ผู้รับรองถูกต้อง 

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อบุคคลอื่นที่ควรทำหน้าที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ อีกหรือไม่ (ในท่ีประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน) 

 ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอ
ของเพื่อนสมาชิกที่เสนอ ชื่อ สท.วิจิตรา อินต๊ะอุ่นวงค์ และ สท.อัมพรรณ์ แก้วดำ เป็น
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในครั้งนี ้

ที่ประชุม เห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 2 คน ตามที่เสนอ 

ประธานฯ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
  ถ้าไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และ

ประชาชนที่เข้าร่วมประชุม และเสียสละเวลามาร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นที ่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาตำบลบ้านแซวต่อไป และขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.0๐ น. 

 
  (ลงชื่อ)              ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 (นางสาววิจิตรา  อินต๊ะอุ่นวงค์) 
     เลขานุการสภาเทศบาลเทศบาลตำบลบ้านแซว 
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(ลงชื่อ)     ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายสมศักดิ์   การินทร์จินดา) 

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 1 

 
(ลงชื่อ)         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                     (นายสมคิด  ทาโม) 
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 1 

 
(ลงชื่อ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายอุดมกิจ  เจริญฟุ้งสกุล) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 2 

 
 (ลงชื่อ)          กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       (นายพัฒรพงษ์  แซ่ฟุ้ง) 
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว  เขต 2 
 
 
 

สภาเทศบาลตำบลบ้านแซว ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อ วันที่  4  มิถุนายน  2564 

 
(ลงชื่อ)                            

                    (นายปภพ   จันทร์หอม) 
          ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแซว 


