
 

 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีพนา 
เรื่อง  เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนา 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2564 

************************************ 

  ตามที่สภาเทศบาลตำบลศรีพนา ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนา สมัยสามัญ สมัย
ที่ 2 ประจำปี 2564  เมื่อวันจันทร์ที่ 3  พฤษภาคม  2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนา  และ
สภาเทศบาลตำบลศรีพนา มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว   ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีพนา สมัย
สามัญ  สมัยที ่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  และประธานสภา
เทศบาลตำบลศรีพนาได้ลงนามรับรองแล้ว นั้น 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 วรรคสี่ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2554  จึงประกาศเผยแพร่รายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัย 2  ประจำปี 2564 ที่ผ่านการรับรองครบถ้วนแล้ว ให้ประชาชนทราบโดยทั่ว
กัน หากต้องการเอกสารรายงานการประชุมสภาฯดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานกิจการสภา
เทศบาลตำบลศรีพนา สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150 หรือ
ติดต่อที่เลขโทรศัพท์ 042-489258  ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 13 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

      (นายดุสิต    เกิดลาภา) 
         ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีพนา 

 

 





 

สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒  ประจําป  ๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี ๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ    หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

ผูมาประชุม 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

๕ 

๖ 

๗ 

๘ 

๙ 

๑๐ 

๑๑ 

๑๒ 

นายดุสิต         เกิดลาภา 

นายชาตรี        จันผาย 

นายอุไร           เจริญสุข 

นายประยงค     สดชื่น 

ส.อ.วิทยา        เพ็งคํา 

นายสมสนุก      สุสีวงศ 

นายสายบัว       อินทรชํานาญ 

นางสาวอรุณี     จันทรโคตร 

นางดวงรัตน      ดวงชรา 

นายสมาน         สุโพธิ์ 

นายสําลี           สีสิงห 

นายณรงคเดช    อรรคพงษ 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ดุสิต         เกิดลาภา 

ชาตรี        จันผาย 

อุไร          เจริญสุข 

ประยงค     สดชื่น 

วิทยา        เพ็งคํา 

สมสนกุ      สุสีวงศ 

สายบัว       อินทรชํานาญ 

อรุณี          จันทรโคตร 

ดวงรัตน      ดวงชรา 

สมาน         สุโพธิ์ 

สําลี           สีสิงห 

ณรงคเดช    อรรคพงษ 
 

ผูไมมาประชุม    

      -  

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นายนัสธวุฒิ   ธิวะโต  ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา 

 ๒. นายอภิสิทธิ์  เพ็งคํา  ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา 

 ๓. นายอํานาจ  จันทรโคตร  ตําแหนง  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา 

 ๔.  นายมิตรชัย  ปุณริบูรณ  ตําแหนง  ตัวแทนจากภาคประชาชน 

๕.  นายประเทศ   ทีหอคํา         ตําแหนง ปลัดเทศบาล 

๖.  นางเนตนภา  ออนพินา         ตําแหนง  รองปลัดเทศบาล 

๗. นางปริญดา  เอียสกุล         ตําแหนง  ผูอํานวยการกองสวัสดิการและสังคม  

๘. นางสาวชฎาพร  คุณสมบัติ         ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง 

๙. นายวสันต  ศรีโยธี          ตําแหนง  รักษาการผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๑๐. จาเอกวิระศักดิ์  คําแหงพล        ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 

๑๑. นางสาวภานุชนารถ  ศรีสงคราม  ตําแหนง  นักวิชาการศึกษา 

๑๒.  นางเสาวลักษณ  สีมาสม          ตําแหนง  หัวหนาฝายปกครอง 

 

/เริ่มประชมุ............ 



- ๒ – 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐น. 
 

 เม่ือถึงกําหนดเวลาประชุม  นางเนตนภา  ออนพินา  รองปลัดเทศบาลตําบลศรีพนา/

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลศรีพนา  ใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

และผูเขารวมประชุม เขาหองประชุม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มีท้ังหมด ๑๒ คน  

มาประชุม ๑๒  คน  ครบองคประชุม  

นางเนตนภา  ออนพินา เม่ือท่ีประชุมพรอม ดิฉันขอกราบเรียนเชิญทานดุสิต  เกิดลาภา  ประธานสภาเทศบาล

ตําบลศรีพนา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

ท่ีประชุม ยืนพนมมือ ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และเขาประจําท่ีเปดการประชมุ 

นายดุสิต  เกิดลาภา เรียนทานสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติทุกทาน  ทานคณะผูบริหาร ทานปลัด ทานหัวหนา 

 สวนราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทาน  บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนา มา

ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา   สมัยสามัญ สมัย

ท่ี ๒  ประจําป  25๖๔  ตามระเบียบวาระตอไป 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 

 เรื่องท่ี ๑  ความคืบหนาของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในพระราชดําริ ของสมเด็จ

พระเทพฯ  

  ๑) โครงการนี้มีการดําเนินการมาต้ังแตป ๒๕๕๘  ปจจุบันอยูในระดับรางวัล

ปายพระราชทานงานฐานทรัพยากรทองถ่ินและอยูในระดับการดําเนินการข้ันเกียรติ

บัตร ข้ันท่ี ๑  คาดวาจะไดรับการประเมินประมาณ ป ๒๕๖๕  

  ๒)  โครงการ อพ.สธ. จะตองบูรณาการรวมกันจากทุกภาคสวน โดยจะไดจัดทํา

คําสั่งมอบหมายหนาท่ีใหทุกฝายไดรวมดําเนินการรวมกัน 

  ๓)  ฝากทานสมาชิกสภาฯ ไดใหความสําคัญและเปนกําลังสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเพ่ือประโยชนแกพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลตําบลศรีพนา 

 เรื่องท่ี ๒  เรื่องสถานการณโควิด-๑๙  จังหวัดบึงกาฬไดมีประกาศ โดยมีมาตรการ

สําคัญดังนี้ 

  ๑) สวมใสหนากากอนามัยเม่ือตองออกจากเคหะสถานหรือออกไปในสถานท่ี

ชุมชนหรือสถานท่ีแออัดหรือพบปะผูคน 

  ๒)  ใหงดออกจากเคหะสถานโดยไมมีความจําเปน ตั้งแตเวลา ๒๓.๐๐ น – 

๐๔.๐๐ น. 

  ๓)  รณรงคหรือประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนไดปฏิบัติตามมาตรการทาง

สาธารณสุข DMTP  อยางเครงครัด 

 เรื่องท่ี ๓  แจงอาการเจ็บปวยของทานสถิตย  สิทธิชินวงษ รองนายกเทศมนตรีตอนนี้ก็

มีอาการดีข้ึนแลว พูดไดบางเล็กนอย หมอจะใหกลับมารักษาตัวท่ีบาน 

 เรื่องท่ี ๔  ขอใหสมาชิกสภาฯทุกทานเขาไลนกลุม แจงขาวสมาชิกสภา 

 เรื่องท่ี ๕  เชิญผูอํานวยการกองสวัสดิการ และนักวิชาการศึกษาไดแนะนําตัว  

  / ระเบยีบวาระท่ี ๒............. 



- ๓ - 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ครั้งแรก เม่ือวันพฤหัสบดี 

ท่ี ๒๙  เมษายน ๒๕๖๔ 

ประธานสภาฯ การรับรองรายงานการประชมุ ขอรับรองในการประชุมครั้งตอไป เนื่องจากรายงานการ

ประชุมยังไมแลวเสร็จ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตร ี

ประธานสภาฯ ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  พระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับ

ท่ี ๑๔  พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๔๘ ทศ กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาท่ีใหประธานสภา

เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาล เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล 

และโดยไมมีการลงมติ ท้ังนี้ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ ง

นายกเทศมนตรี  เชิญทานนายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย  

นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานผูอํานวยการกองและผูเขารวมประชุม

ทุกทาน   ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา เม่ือวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ โดยรับรองให

กระผมนายนัสธวุฒิ  ธิวะโต เปนนายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา นับแตวันเลือกตั้งนั้น 

  กอนอ่ืนกระผมขอขอบพระคุณพอแม พ่ีนอง ประชาชนทุกทาน ท่ีใหความ

ไววางใจ และเลือกกระผมเขามาบริหารงานเทศบาลตําบลศรีพนา กระผมรูสึกซาบซ้ึงใจ

ในความเมตตาของทุกทานเปนอยางมาก ซ่ึงจะเปนพลังงานพลังใจ และพลังความคิดแก

กระผมท่ีจะพัฒนาบานเมืองสรางความเจริญกาวหนาในทุกดานไปสูความเจริญสูงสุด

อยางม่ันคงและยั่งยืน  สําหรับการบริหารงานของเทศบาลตําบลศรีพนา  กระผมจะใช

แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดบึงกาฬ  ตลอดจนแผนนโยบายยุทธศาสตรชาติ  สําหรับเปนแนว

ทางการบริหารเทศบาลตําบลศรีพนา  กระผมจะปฏิบัติงานดวยความมุงม่ัน และมี

ประสิทธิภาพเพ่ือใหบังเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกประชาชนของเทศบาลตําบลศรีพนา 

ตามแนวทางปฏิบัติ 

  กระผม นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต  นายกเทศมนตรีตําบลศรีพนา อําเภอเซกา 

จังหวัดบึงกาฬ ขอแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลศรีพนา ในการบริหารจัดการใน

เรื่องตางๆอยางกวางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังนี้ 

  ๕  พันธกิจตอประชาชน 

  ๑.  แกไขปญหาความเดือนรอนของพ่ีนองประชาชน  โดยสรางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือใหบริการรับเรื่องรองเรียน และบูรณาการทุกภาคสวนในการแกไขปญหา

อยางทันทวงที 

/ ๒.สรางคุณภาพ............... 
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  ๒.  สรางคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา  เพ่ือใหบริการประชาชนดานสุขภาพ  การศึกษา

อัจฉริยะ โรงเรียนผูสูงอายุ สิ่งแวดลอมท่ีดี ความสะอาดและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การกีฬา ตลอดจนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

  ๓.  กระตุนเศรษฐกิจและการทองเท่ียว พัฒนาอางกะซะ ใหเปน  

“เมืองตองแวะ” เปนสถานท่ีท่ีทุกคนสามารถออกกําลังกายกลางแจงได 

 ๔.  สรางระบบสาธารณูปโภคเพ่ือประชาชน ท้ังถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟา 

น้ําประปาสะอาดไหลตลอด ๒๔  ชั่วโมง 

 ๕.  บริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาล คือ ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ซ่ือสัตย

สุจริตมีความรับผิดชอบโปรงใส  ตรวจสอบไดทุกมิติ และประชาชนมีสวนรวม 

 ทานประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ นโยบายท่ีกระผมไดแถลงตอสภาเทศบาลใน

วันนี้ ต้ังอยูบนพ้ืนฐานขอเท็จจริงของพ้ืนท่ี และอํานาจหนาท่ีของเทศบาลท่ีมีอยูตาม

กฎหมาย การนํานโยบายไปปฏิบัติใหประสบความสําเร็จนั้นเปนเรื่องท่ียากมาก แต

กระผมก็มีความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวดวยความจริงใจ ซ่ือสัตย 

โปรงใส และตรวจสอบได จึงใครขอความรวมมือจากผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝาย ไมวาจะ

เปนสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจาง และท่ีสําคัญพอแมพ่ีนองประชาชนทุกทาน 

กระผมเชื่อม่ันในพลังเสียงของทานท่ีใหความไววางใจและเลือกกระผมเขามา  เราจะ

สรางตําบลศรีพนาสู วิสัยทัศนท่ีวา  “กาวทันเทคโนโลยี  กาวหนาดานการศึกษา กาว

ไกลดานพัฒนา กาวหนาเพ่ือประชายั่งยืน” 

 ตามนโยบายท่ีกระผมไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลศรีพนาแหงนี้  หาก

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนาทานใด มีขอเสนอแนะหรือแนวความคิดท่ีเห็นวาจะ

เกิดประโยชนแกประชาชน เก่ียวกับการบริหารเทศบาลตําบลศรีพนา  ขอไดโปรดให

ขอเสนอแนะหรือแนะนํากับกระผม หรือคณะผูบริหารไดจักขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง 

 ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลตําบลศรีพนาทุกทานท่ีใหการสนับสนุน 

ประธานสภาฯ  การแถลงนโยบายจะไมมีการลงมตินะครับ มีทานใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น 

   ขอเชิญครับ  เชิญทานชาตรี  จันผาย  ครับ 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายชาตรี  จันผาย  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

   ศรีพนา วันนี้เปนโฮกาสดีท่ีทานผูบริหารไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาล ใหทุกทานได 

   รับทราบถึงนโยบายท่ีทานจะปฏิบัติในอีก ๔ ป ขางหนา ทานผูบริหารมีความตั้งใจท่ีจะ 

   พัฒนาเทศบาลใหไปสูความยั่งยืน ผมก็ยินดีท่ีจะสนับสนุนใหงานของทานบรรลุไปดวยดี  

   ขอสนับสนุนทานอีกแรงครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะซักถามหรืออภิปรายอีกไหม 

ท่ีประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ  ก็เปนอันวาทานนายกเทศมนตรีไดแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลตําบลศรีพนาเรียบรอย 

   แลวนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

/ การคัดเลือกคณะกรรมการ.........  
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- การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา (จํานวน ๓ คน)  

     เชิญทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตติครับ 

นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต เรียนทานประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ, ทานสมาชิกสภา, และผูเขารวมประชุม 

ทุกทาน  เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนาและ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ตนเรื่อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ไดกําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใช

เปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบประมาณจากเงินสะสมใน

หวงของการจัดทําแผนนั้น รวมท้ังการวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา 

ระเบียบกฎหมาย การแตงตั้งคณะกรรมการประกอบดวย การแตงต้ังคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหจัดทําเปนคําสั่งขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และใหผูบริหารทองถ่ินเปนผูลงนามในคําสั่ง โดยไดกําหนดองคประกอบและ

อํานาจหนาท่ีใหชัดเจน และใหดําเนินการใหเปนปจจุบันเสมอ ดังนี ้

 ๑.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ถึงฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๒๘(๓)  

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการทองถ่ินประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินท่ี

สมาชิกสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการ มีวาระอยูในตําแหนง

คราวละ ๔ ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกก็ได 

 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ถึงฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๒๘

(๑)  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการทองถ่ินประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินท่ี

สมาชิกสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการ มีวาระอยูในตําแหนง

คราวละ ๔ ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกก็ได 

ขอเสนอเพ่ือพิจารณา  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ถึง

ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑   เทศบาลตําบลศรีพนาจึงขอใหสภาเทศบาลตําบลศรีพนา 

คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลรวมเปนคณะกรรมการดังนี ้

 ๑. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา  จํานวน  ๓  คน 

 ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา 

จํานวน ๓  คน  

 จึงนําเสนอตอสภาเทศบาลตําบลศรีพนาเพ่ือโปรดพิจารณา 

/ประธานสภาฯ.......... 
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ประธานสภาฯ ขอบคุณทานนายกฯ ทานนายกฯก็ไดเสนอญัตติแลวนะครับ  ในการเสนอเราจะคัดเลือก

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลกอน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ถึงฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑  ขอ ๒๘(๓)  ให

ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการทองถ่ินประกอบดวย สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสมาชิก

สภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  

๔ ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกก็ได เชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอชื่อคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาล โดยเสนอชื่อครั้งละ ๑ ทานพรอมผูรับรอง ครับ 

เชิญทานชาตรี  จันผาย 

นายชาตรี  จันผาย กระผมขอเสนอชื่อทานดุสิต  เกิดลาภา  ครับ 

ท่ีประชุม  ผูรับรอง  ๖  ทาน 

ประธานสภาฯ  เชิญทานอุไร  เจริญสุข 

นายอุไร  เจริญสุข ผมขอเสนอทานสายบัว  อินทรชํานาญ 

ท่ีประชุม  ผูรับรอง  ๖  ทาน 

ประธานสภาฯ  เชิญทานสายบัว  อินทรชํานาญ 

นายสายบัว  อินทรชํานาญ  ผมขอเสนอทานชาตรี  จันผาย  

ท่ีประชุม  ผูรับรอง  ๖  ทาน 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอชื่อทานอ่ืนอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมีผูใดจะเสนอชื่ออีก ก็เปนอันวา ทานดุสิต  เกิดลาก  ทานสายบัว  อินทรชํานาญ  

และ ทานชาตรี  จันผาย  เปนคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา  

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๒ การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา 

จํานวน  ๓  คน 

ประธานสภาฯ ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ถึงฉบับท่ี ๓) พ.ศ.

๒๕๖๑ ขอ ๒๘(๑)  ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการทองถ่ินประกอบดวย 

สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๓ คน เปนคณะกรรมการ มี

วาระอยูในตําแหนงคราวละ ๔ ป และอาจไดรับคัดเลือกอีกก็ได ขอเชิญทานสมาชิกสภา

ไดเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา  

จํานวน  ๓  คน โดยเสนอครั้งละ ๑ ทาน พรอมผูรับรอง  ขอเชิญครับ 

 เชิญทานสิบเอกวิทยา  เพ็งคํา 

ส.อ.วิทยา  เพ็งคํา เรียนทานประธานสภาฯ กระผม สิบเอกวิทยา  เพ็งคํา  ขอเสนอ ทานสมสนุก  สุสีวงศ 

นางเนตนภา ออนพินา ผูรับรองครบ 

ประธานสภาฯ เชิญทานสมสนุก  สุสีวงศ 

/นายสมสนุก.......... 
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นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมนายสมสนุก  สุสีวงศ ผมขอเสนอทานสมาน   

สุโพธิ์  ครับ 

นางเนตนภา  ออนพินา  ผูรับรองครบ 

ประธานสภาฯ  เชิญทานสมาน  สุโพธิ์   

นายสมาน  สุโพธิ์  เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายสมาน  สุโพธิ์  ขอเสนอสิบเอกวิทยา  เพ็งคํา ครับ 

นางเนตนภา ออนพินา ผูรับรองครบ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมไหมหรือไมครับ 

ท่ีประชุม  ไมมี 

ประธานสภาฯ ก็เปนอันวา สิบเอกวิทยา  เพ็งคํา  ทานสมสนุก  สุสีวงศ และทานสมาน  สุโพธิ์ ไดรับ

เลือกเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศรีพนา 

ระเบียบวาระท่ี ๔.๓ การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลศรีพนา 

ประธานสภาฯ เชิญทานนายกฯไดเสนอญัตติครับ 

นายนัสธวุฒิ  ธิวะโต เรียนทานประธานสภาฯและผูเขารวมประชุมทุกทาน  เรื่องการพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลศรีพนา  ตามประกาศ

หลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการและ

บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับทองถ่ิน หรือพ้ืนท่ี พ.ศ.๑๕๖๑ ลง

วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑  ขอ ๑๒(๓) กําหนดใหสภาทองถ่ินพิจารณามอบหมาย

สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน ๒ คน เปนกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพนั้น 

 ระเบียบกฎหมาย  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ

เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน๒๕๖๑ 

ขอ๑๒(๓)  

 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑเ พ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน 

ดําเนินงานและบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หรือพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ขอ ๑๒(๓) จึงเสนอตอสภาฯเพ่ือ

พิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอเพ่ิมเติม ตรงระเบียบกฎหมาย ขอ ๑๒(๓)  ใหบอกรายละเอียด ไมควรยอ ขอความ

ตองชัดเจน   

 ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ  ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑเพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินงานและบริหารจัดการ

ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๑๓ กันยายน

๒๕๖๑ ขอ๑๒  ใหมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ ประกอบดวย (๓) สมาชิกสภา

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมาย จํานวน ๒ คน  

/ เปนกรรมการ.......... 



- ๘ – 
 

เปนกรรมการ  ขอ ๑๓  ใหกรรมการตามขอ (๒)(๓)(๔)(๕)(๖)(๗) ใหมีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละ ๔ ป นับแตวันออกคําสั่งแตงตั้ง เชิญทานสมาชิกสภาฯไดเสนอชื่อ

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลศรีพนา  จํานวน ๒ ทาน โดย

ใหเสนอชื่อทีละ ๑ ทาน พรอมผูรับรอง 

ประธานสภาฯ เชิญทานประยงค  สดชื่นครับ 

นายประยงค  สดชื่น เรียนทานประธานสภาฯ กระผมนายประยงค  สดชื่น สมาชิกสภาฯ ผมขอเสนอทาน

สําลี  สีสิงห  เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลศรีพนา 

นางเนตนภา  ออนพินา ผูรับรองครบ 

ประธานสภาฯ เชิญทานดวงรัตน  ดวงชรา   

นางดวงรัตน  ดวงชรา เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  ดิฉันนางดวงรัตน  ดวงชรา  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลศรีพนา ขอเสนอทานอรุณี  จันทรโคตร  เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลตําบลศรีพนา 

นางเนตนภา ออนพินา ผูรับรองครบ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาทานใดจะเสนอรายชื่อทานอ่ืนอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

ประธานสภาฯ ถาไมมีทานใดจะเสนอรายชื่ออีก ก็เปนอันวา ทานสําลี  สีสิงห และ ทานอรุณี   

จันทรโคตร  เปนคณะกรรมการกองทุนหลกัประกันสุขภาพเทศบาลตําบลศรีพนา 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายในเรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 

   เชิญทานชาตรี  จันผาย 

นายชาตรี  จันผาย เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ กระผมนายชาตรี  จันผาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบล 

   ศรีพนา  เรื่องอ่ืนๆ ก็เปนเรื่องการปฏิบัติหนาท่ีของทานสมาชิกสภาฯ เนื่องจากวาเรา 

   เขามาในชวงของปลายปงบประมาณ  งบประมาณท่ีเราไมไดตั้งไวเก่ียวกับโรคติดตอ ถา 

   หากวาผูบริหารเล็งเห็นความสําคัญในการท่ีจะแกไขปญหา งบประมาณสวนไหนท่ีเห็น 

วาไมมีความจําเปน ก็อยากใหทานไดโอนงบประมาณมาชวยพ่ีนองในเขตเทศบาลตําบล

ศรีพนาของเราเพ่ือใหไดรับการปองกันเก่ียวกับโควิด- ๑๙ ก็จะเปนการดี  อีกเรื่องหนึ่ง

เก่ียวกับปญหาน้ําทวมจากการถมท่ีดินในเขตเทศบาล ซ่ึงในแผนฯของเราไดไดต้ังไว ก็

อยากฝากทางทานผูบริหารไดเล็งเห็นปญหาและฝากแกไขดวยนะครับ 

ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานชาตรี  จันผาย ครับ  เชิญทานสมสุก  สุสีวงศ ครับ 

นายสมสนุก  สุสีวงศ เรียนทานประธานสภาฯท่ีเคารพ  กระผมนายสมสนุก  สุสีวงศ  สมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลศรีพนา  ผมขอฝากสมาชิกสภาฯท่ีไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตางๆ ไดทํางานให

เต็มกําลังความสามารถ เราตองติดตามดูวางานเปนอยางไร เราสามารถติดตามไดครับ 

ประธานสภาฯ ขอบคุณทานสมสนุก  สีสีวงศ  มีทานใดจะแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายอีกไหมครับ 

ท่ีประชุม ไมมี 

/ประธานสภาฯ............ 



 






