
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที ่๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
______________________________ 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
       เมื่อมีสัญญาณเรียกประชุม สมาชิกสภาเทศบาลเข้านั่งประจำที่เรียบร้อยแล้ว เลขานุการสภา

เทศบาล เชิญท่านประธานสภาเทศบาล นั่งประจำที่ เพ่ือดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์   -  เม ื ่ อสมาช ิกสภาเทศบาลมาครบองค ์ประช ุมแล ้ว ด ิฉ ันขอเปิด              
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล  จำนวน ๑๒ ท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ที่ประธานสภาเทศบาลแจ้งต่อท่ีประชุม 
นางสาวอุษา  ช้างพันธ์ ๑. ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง 
ประธานสภาเทศบาล        ประกาศคณะกรรมการการเล ือกตั ้ ง เร ื ่อง ผลการเล ือกตั้ ง

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง กรณีคณะกรรมการ          

การเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น 

        อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๐๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และข้อ ๑๗๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ ่นหรือผู ้บริหารท้องถิ ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการเลือกตั้ง            
จึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 
ลำดับที่ เขตเลือกตั้ง ชื่อตัว-ชื่อสกุล ผู้ได้รับเลือกตั้ง หมายเหตุ 

- - นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์  

      ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
       นายอิทธิพร  บุญประคอง 
               (นายอิทธิพร  บุญประคอง) 
              ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

  



 

 

๒ 

ที่ประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก  
     ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เม่ือวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ตำบลโพธิ์ทอง ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 

ได้ตรวจรายงานการประชุมล่วงหน้าไว้แล้วนั้น 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะขอแก้ไขหรือเปลี ่ยนแปลงรายงาน         
การประชุม ขอเชิญค่ะ 
- ถ้าไม่มี ดิฉันขอมติที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือ            
พ้นศีรษะค่ะ 

ที่ประชุม    - รับรอง  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง  ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง  ที่เสนอใหม่ 
     ๔.๑ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง 
นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ก ่อนที ่จะมีการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลโพธ ิ ์ทอง                
ประธานสภาเทศบาล  ขอให้เลขานุการเทศบาลตำบลโพธิ์ทองชี้แจงระเบียบฯ และข้อบังคับ เชิญค่ะ 

นายญาณเวทย์  สอนสม  - ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)                
เลขานุการสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๕๖๒               

มาตรา ๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที ่ ให้ประธาน          
สภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย
ต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภา
เทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่สำคัญและ
จำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สำคัญ           

  



 

 

๓ 

ของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดำเนินการไปพลาง
ก่อนเท่าที ่จำเป็นก็ได้ เมื ่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้
ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลง
นโยบายโดยไม่ม ีการลงมติภายในสิบห้าว ันน ับแต่ว ันที ่ม ีการเล ือก
ประธานสภาเทศบาล 

การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระทำโดย
เปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้  
ให ้ผ ู ้ว ่าราชการจ ังหว ัดแจ ้งให ้นายกเทศมนตร ีจ ัดทำนโยบายแจ้ง                    
เป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการ
แจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่านายกเทศมนตรี        
ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว 

ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี 

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง แถลงนโยบายค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล   

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองที่เคารพ  และท่านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี   เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน  

ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั ้ง มีหนังสือ ด่วนที ่สุด               
ที่  ลต (อท) ๐๐๐๒/๒๘๕  ลงว ันท ี ่  ๒๘ เด ือน พฤษภาคม ๒๕๖๔                        
ได้แจ้งประกาศผลการเลือกตั ้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ตามมติ
เห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั ้ง เมื ่อวันที่  ๒๕ เดือน พฤษภาคม                 
พ.ศ. ๒๕๖๔  แล้ว นั้น 

ท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางสาวผกามาศ ภู ่ประดิษฐ์ 
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น                            

  



 

 

๔ 

 ซึ่งประกอบด้วย นายสุนทร การุณวงษ์ รองนายกเทศมนตรี นายชวภณ ยิ้มพงษ์ 
รองนายกเทศมนตรี นางขนิษฐา มาลากิจสกุล ที ่ปร ึกษาเทศมนตรี                   
และนายจิระศักดิ ์  ภู ่ประดิษฐ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้รับความ
ไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ในการเลือกตั้ง
เมื ่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาเทศบาล         
ตำบลโพธิ ์ทอง ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาเทศบาล     
ตำบลโพธ ิ ์ทองแห ่งน ี ้  โดยได ้จ ัดทำนโยบายในการพัฒนาเทศบาล                    
ตำบลโพธิ์ทอง เป็นเอกสารแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่มาประชุม
ด้วยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ ่มเติม (ถึงฉบับที ่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๔๘ ทศ  กำหนดไว้ว่า               
ก่อนนายกเทศมนตรี เข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุม           
สภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มี
การลงมติ ทั ้งนี ้ ภายใน สามสิบวันนับแต่ว ันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี 

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ดำเนินไปด้วย                   
ความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการ             
ของประชาชนได้อย ่างมีประส ิทธ ิภาพ ภายใต ้กระบวนการทำงาน                
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง               
ของการพัฒนา เพ ื ่อให ้การพัฒนาเป ็นไปอย ่างถ ูกต ้องและย ั ่ งยืน                       
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ ดำเนินการจัดหาพื้นที่และก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล

ตำบลโพธิ์ทอง 
 ๑.๒ ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง 
เพ่ืออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง 

๑.๓ ดำเนินการจัดสร้างระบบน้ำประปา คูระบายน้ำและขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างพอเพียง 
 ๑.๔ พัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจอย่าง
เหมาะสม 

๑.๕ จ ัด ให ้ม ี ไฟฟ ้ าสาธารณะแสงสว ่ า งตามถนน ช ุม ชน
สวนสาธารณะและลานกีฬาอย่างทั่วถึง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

  



 

 

๕ 

 ๑.๖ ปร ับปร ุงและพัฒนาแหล่ งน ้ ำตามธรรมชาติ  เพื ่อให ้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ มีน้ำใช้เพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 ๑.๗ จัดทำผังเมืองชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนให้มี
แนวทางที่ชัดเจน เป็นไปอย่างมีระบบ 

    ๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการสาธารณสุข  
 ๒.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าในชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อให้มีการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างรายได้ในชุมชนให้มีการอยู่ดี
กินดี มีสุข 
 ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มพัฒนาสตรี 
กลุ่มปลูกพืช และกลุ่มเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
 ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ ใช้วิถีชีวิตนำระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 ๒.๔ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้า 
แม่ค้า และผู ้บริโภค มีสถานที่จับจ่ายสินค้าที ่ถูกสุขอนามัยและอาหาร
ปลอดภัย 
 ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้ โดยพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและจัดระบบการผลิตการตลาด ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงาน
ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการแรงงานท้องถิ่น 
 ๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงาน
ของ อสม.เพ่ือขับเคลื่อนการทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน 
 ๒.๗ สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
 ๒.๘ มุ ่งเน้นให้ความรู ้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจ           
ในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง 
          ๒.๙ รณรงค์ป้องกัน บำบัด  และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และการป้องกันและ   
บรรเทาสาธารณภัย 
 ๓.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด ็ก เยาวชนประชาชนทั ้งในและ           
นอกระบบโรงเรียนให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
 

  



 

 

๖ 

 ๓.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ โดยจัดให้มีการสื่อ       
การเร ียนการสอนและเทคโนโลยีสม ัยใหม ่ เพ ื ่อให ้ เด ็กม ีพ ื ้นฐานที ่ดี                
ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
 ๓.๓ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด ็กผู ้ด ้อยโอกาส           
คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุ อย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
ปกติสุขในสังคม 
 ๓.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อ.ป.พ.ร) จัดหาวัสดุอุปกรณ ์และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๕ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหา
ด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน 
 ๓.๖ จัดบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ณ สำนักงาน
เทศบาล เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกิดการ
เรียนรู้ทันต่อเหตุการณ์ในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร 
 ๓.๗ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพ่ือ
พัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีลานกีฬากลางเทศบาลและอุปกรณ์การกีฬาที่
จำเป็นอย่างต่อเนื่อง 

๔. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการ
ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน              
เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๒ สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสทิธิผล 
สุจร ิต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 ๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทศัน์
ยุทธศาสตร์ จัดทำแผนงานโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน 
 ๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

  



 

 

๗ 

 ๔.๕ เพิ ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั ้นตอน                 
การปฏิบ ัต ิงานเพ่ือให ้ประชาชนที ่มาร ับบร ิการได ้ร ับความสะดวก                    
และมีความพึงพอใจสูงสุด 
 ๔.๖ ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาท
หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่นและอำนาจในการตรวจสอบ
ตามรัฐธรรมนูญ 
 ๔.๗ จัดโครงการเทศบาลเคลื ่อนที ่  เพื ่ อบริการด้านต่าง  ๆ               
แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างท่ัวถึง 

    ๕. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 ๕.๒ ทะนุบำรุงด้านศาสนา วัดในเขตพื้นที่ให้เป็นศาสนสถาน            
ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน 
 ๕.๓ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ สืบสานประเพณี
สงกรานต์ 
 ๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมจัดกิจกรรมแห่งสายน้ำสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง 
 ๕.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม           
แก่เยาวชนและประชาชนเพ่ือให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข 

    ๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๑ จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื ่อให้ประชาชนได้มีที่
พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายอย่างเหมาะสม 
 ๖.๒ รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแยก
กำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด 
 ๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหา
พันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกป่าเพ่ิมเติม 
 ๖.๔ ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟ้ืนฟู รักษาและหวงแหน ซ่ึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๖.๕ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

  



 

 

๘ 

ขอขอบพระคุณท่านประธานสภา และสมาช ิกสภาเทศบาล              
ตำบลโพธ ิ ์ทอง  ที ่ เคารพทุกท่าน ที ่ ได ้ให ้เวลาดิฉ ัน แถลงนโยบาย                
ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง  ด้านหลัก ๆ ทั ้ง ๖ ด้าน ซึ ่งดิฉัน                
พร้อมทั้งคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ               
มีความเห็นตรงกันว่า การบริหารการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองนั้น              
ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการ               
มีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการด้วย
ความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ  ตลอดเวลา ๔ ปี ขอความกรุณาจากท่าน
ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด้วยความเคารพ โปรดกรุณา
ให้ข้อเสนอแนะ และนำปัญหาข้อขัดข้องจากพี่น้องประชาชนมานำเสนอ              
หากมีข้อชี้แนะประการใด โปรดอย่าได้นิ่งเฉย เราทุกคนล้วนทำเพ่ือประชาชน
ในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เราจะนำข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา พร้อม
ข้อมูลที ่ว ิ เคราะห์แล้วเหล่านั ้นมาดำเนินการแก้ ไข และจะพัฒนา          
จนสุดกำลังความสามารถของสติปัญญาร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันสรรหา
คำตอบ แนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู ้ทรงคุณวุฒิ ที ่มีหลากหลาย           
ในเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง และพวกเราจะตั ้ ง ใจทำงานโดยยึดถื อ
ผลประโยชน์ของพี ่น้องประชาชน และผลประโยชน์ของประเทศชาติ
โดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายสำคัญร่วมกันเพ่ือจะนำพามาสู่ความสำเร็จ
ความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง รวมทั้งพี่น้องประชาชนและ
องค์กรของเราต่อไป ขอขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 

นางสาวอุษา ช้างพันธ์  - พักการประชุม  ๑๐  นาที 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  ๕.๑ เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  พัฒนาเทศบาลตำบลโพธ ิ ์ทอง  และคณะติดตามและประเม ินผล       
      แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

     - ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 
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 นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เร ียนประธานสภาเทศบาลตำบลโพธ ิ ์ทอง ข้าพเจ้า ขอเสนอญัตติ 
 นายกเทศมนตรี   เร ื ่องการคัดเล ือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทองและ           
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
     โดยมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้                                                                                            

หลักการ 
     สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล           
    เป ็นคณะกรรมการพ ัฒนาเทศบาลตำบลโพธ ิ ์ทอง จำนวนสามคน             
    และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล      
    โพธิ์ทองจำนวนสามคน 

เหตุผล 

     ด ้วย คณะกรรมการพ ัฒนาเทศบาลตำบลโพธ ิ ์ ทอง แล ะ          
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง   
    ซึ่งได้รับการแต่งตั้งท่ีดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลได้หมดวาระลงแล้ว  
      เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)    
    พ.ศ. ๒๕๖๑  
    หมวด ๑ องค์กรจัดทำแผนพัฒนา  
    ข้อ ๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
    (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ    
    โดยให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้  
    และ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

    ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
    แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
    (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน โดยให้มีวาระ
    อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 

     จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง
    พิจารณาต่อไป                     
  



 

 

๑๐ 

นางสาวอุษา ช้างพันธ์  - ต่อไปขอเชิญท่านเลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ชี้แจงรายละเอียด
ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญค่ะ 

นายญาณเวทย์ สอนสม  - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ในส่วนของข้อระเบียบ
เลขานุการสภาเทศบาล  กฎหมายที ่เก ี ่ยวข้องกับระเบียบของเทศบาลว่าด้วยการจัดทำแผน          
    ของเทศบาลฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาแผนเทศบาลฯ ซึ่งประกอบ
    ไปด้วยท่านนายกฯ เป็นประธานและรองนายกฯ ทุกท่านและสมาชิกสภาฯ       
    ที่สภาฯ คัดเลือกจำนวน ๓ ท่าน ผู ้ทรงคุณวุฒิที ่นายกแต่งตั ้ง จำนวน          
    ๓ ท่าน ผู้แทนส่วนราชการหรือรัฐว ิสาหกิจซึ ่งท่านนายกฯ คัดเล ือก      
    จำนวน ๓ ท่าน ผู้แทนประชาคมซึ่งประชาชนคัดเลือก ไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน
    แต่ไม ่เก ิน ๖ ท่าน และปลัดเทศบาลเป็นกรรมการและเลขาน ุการ           
    โดยมีหัวหน้าฝ่ายวิชาการฯ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ สำหรับหน้าที่ของ 
    คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มีหน้าที ่กำหนดแนวทางพัฒนาเทศบาล    
    โดยให้คำนึงอำนาจหน้าที ่ของเทศบาล ภารกิจถ่ายโอน ยุทธศาสตร์        
    การพัฒนาของประเทศ ของจังหวัดและทิศทางของการพัฒนาเทศบาล    
    และประกอบกับนโยบายของผู้ บร ิหารที ่แถลงต่อสภาและคำน ึงถึง          
    แผนพ ัฒนาช ุมชนด ้วย อ ีกหน ึ ่ งข ้อค ือการจ ัดทำร ่ างแผนพ ัฒนา                
    เทศบาลทั้งหมด และให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาด้วย ทั้งนี้ต้องกำหนด
    ขอบข่ายและรายละเอียดของงานเทศบาลฯ ด้วย รวมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษา
    หรือคณะทำงานช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นอำนาจ     
    ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และในวันนี ้จะให้ทางสภาเทศบาล     
    คัดเลือกสมาชิกสภาฯ จำนวน ๓  ท่าน ซึ่งคณะกรรมการชุดเดิมจำนวน      
    ๓ ท่าน ได้หมดวาระลงแล้ว ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ   

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง ระเบียบและกฎหมายที่เกี ่ยวข้องแล้ว
ประธานสภาเทศบาล  ลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอผู้ที่เห็นสมควรได้รับการเลือกเป็น 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง จำนวน ๓ ท่าน  
- ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง
ท่านที่ ๑ พร้อมทั้งผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ 

  



 

 

 

๑๑ 

นายบุญชู งามเจริญ  - กระผมนายบุญชู งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ ขอเสนอนางเปรียบจันทร์ ผ ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่  ๑         
    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครับ 
 
นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสนิท สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 

๒. นายเสน่ห์ แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ลำดับต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ตำบลโพธิ์ทอง ท่านที ่๒ พร้อมทั้งผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ  

นายบุญส่ง ป้อมลอย  - ผมนายบุญส่ง   ป้อมลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ ขอเสนอนายเอิบ   ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครับ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสมคิด เมืองอุดม รองประธานสภาเทศบาล 

๒. นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ลำดับต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาล  ตำบลโพธิ์ทอง ท่านที ่๓ พร้อมทั้งผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ 

นายสมคิด เมืองอุดม  - ผมนายสมคิด  เมืองอุดม รองประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอนายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที่ ๒
    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ครับ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายบุญส่ง ป้อมลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 

๒. นายณรงค ์ อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่คะ 
     
 
  



 

 

๑๒ 

    - ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเลือก 
๑. นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 

    ๒. นายเอิบ  ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 
    ๓. นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง    สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 
    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทองค่ะ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  ๕.๒ เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

     - ขอให้เลขานุการเทศบาลตำบลโพธิ์ทองชี้แจงระเบียบฯ เชิญค่ะ 

นายญาณเวทย์  สอนสม  - เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่านครับ ในส่วนของระเบียบว่าด้วย
เลขานุการสภาเทศบาล  การจัดทำแผนฯขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้เทศบาล      
    มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งประกอบ    
    ไปด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๓ ท่าน ผู้แทนประชาคมจำนวน ๒ ท่าน
    ผู้แทนหน่วยงานที่นายกฯ คัดเลือก จำนวน ๒ ท่าน หัวหน้าส่วนการบริหาร 
    ของเทศบาลฯ ๒ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกฯ คัดเลือก จำนวน ๒ ท่าน 
    โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
    เทศบาลฯ มีหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    เทศบาลฯ และให้รายงานและเสนอความเห็นที ่ได้จากการติดตามและ    
    ประเมินผลแผนต่อนายกฯ เพื่อให้นายกฯ เสนอต่อสภาเทศบาลพร้อมทั้ง
    ประกาศติดตามและประเมินผลแผนฯ ให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน  
    นับแต่วันรายงาน โดยจะต้องปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
    อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และอำนาจหน้าที่    
    อีกประการหน ึ ่ง ค ือการตั ้ งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเ พ่ือ        
    ช่วยเหลือในการทำงาน  ครับตอนนี้ ก็จะเป็นในส่วนของสภาเทศบาล   
    ที่จะคัดเลือกจำนวน ๓ ท่าน ครับ ขอบคุณครับ  

 

 
  



 

 

๑๓ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึง ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องแล้ว
ประธานสภาเทศบาล  ลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอผู้ที่เห็นสมควรได้รับการเลือกเป็น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 
จำนวน ๓ ท่าน  
- ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื ่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง ท่านที ่ ๑ พร้อมทั ้งผู ้ร ับรองจำนวน            
ไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ 

นายเอิบ ศรีวิจารณ์  -  ผมนายเอิบ ศรีวิจารณ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ ขอเสนอนายสายัณห์ วรรณทอง  สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑  
    เป ็นคณะกรรมการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาเทศบาล             
    ตำบลโพธิ์ทอง ครับ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสนิท สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 

๒. นายณรงค ์ อ่อนระทวย   สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ลำดับต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ท่านที่ ๒ พร้อมทั้งผู ้รับรอง

จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ  

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - กระผมนายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ ขอเสนอนายณรงค ์ อ่อนระทวย     สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒  
    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล                         
    โพธิ์ทอง ครับ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายเสน่ห์  แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 

๒. นายบุญชู  งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ลำดับต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและ 
ประธานสภาเทศบาล ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ท่านที่ ๓ พร้อมทั้งผู ้รับรอง

จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ  
  



 

 

๑๔ 

นายสมคิด เมืองอุดม  - ผมนายสมคิด     เมืองอุดม  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 
รองประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอนายสนิท     สุภาพ    สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ 
    เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล                
    โพธิ์ทอง ครับ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 

๒. นายบุญส่ง ป้อมลอย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 

    - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่คะ 
    - ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเลือก 

    ๑. นายสายัณห์ วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
    ๒. นายสนิท สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
    ๓. นายณรงค ์ อ่อนระทวย  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 

เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล           
โพธิ์ทองค่ะ 

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  งดออกเสียง  ๑  เสียง 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  ๕.๓ เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง เป็นคณะกรรมการ
ประธานสภาเทศบาล  กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง 

- ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติค่ะ 

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ - เรียนท่านประธานสภาฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติ  คัดเลือกคณะกรรมการ
นายกเทศมนตรี   กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง                   

        หลักการ 
        ตามประกาศคณะกรรมการหล ักประก ันส ุขภาพแห ่งชาติ           
    เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงาน
    และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่
    พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ให้มีคณะกรรมการกองทุนฯหลักประกันสุขภาพ 
 
  



 

 

๑๕ 

    ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่สภามอบหมาย       
    จำนวน ๒ คน เป็นกรรมการกองทุนฯ มีอำนาจหน้าที่ 
       ๑. พิจารณาอนุมัติแผนงานการเงินประจำปี 
      ๒. พิจารณาอนุมัติโครงการ หรือกิจกรรม 
      ๓. ออกระเบียบที่จำเป็น 
       ๔. สนับสนุนบุคคลในท้องถิ่นให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
       ๕. ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและโครงการ 
       ๖. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน รายงานรับ-จ่ายเงิน  
          และรายงานประจำป ี

        เหตุผล 
       เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนฯ ตามข้อ ๑๒ (๓) สมาชิกสภา      
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมายจำนวน ๒ คน คนเดิมได้หมด
    วาระลงตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ   
       แห่งชาติ เรื ่อง หลักเกณฑ์เพื ่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
    หรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๔ (๗) พ้นจากความเป็นสมาชิกสภาองค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น  
        จึงเรียนมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง
    พิจารณาต่อไป 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอบคุณท่านนายกฯ ค่ะ ขอเชิญท่านเลขานุการ ชี้แจงระเบียบขอเชิญค่ะ
ประธานสภาเทศบาล 

นายณาณเวทย์ สอนสม  - เรียนท่านประธานและสมาชิกทุกท่านครับ ผมขออนุญาตชี ้แจงเรื ่อง
เลขานุการสภาเทศบาล  กฎระเบียบและกฎหมายเกี ่ยวกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ     
    แห่งชาติ ด ้วยระเบียบคณะกรรมการหลักประกันส ุขภาพแห่งชาติ           
    พ.ศ. ๒๖๕๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นจะต้องมีคณะกรรมการ
    จากกองท ุนหล ั กประก ันส ุ ขภาพแห ่ งชาต ิ  ซ ึ ่ งประกอบไปด ้ วย             
      นายกเทศมนตรี ฯ  เป ็นประธาน ผ ู ้ ทรงค ุณว ุฒ ิ  จำนวน ๒ ท ่ าน              
    หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเทศบาลคัดเลือกกันเองจำนวน ๒ ท่าน  
  



 

 

๑๖ 

    อ.ส.ม. จำนวน ๒ ท่าน ผู้แทนชุมชนที่คัดเลือกกันเองจำนวนไม่เกิน ๕ ท่าน
    ผู้แทนศูนย์ประสานงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพที่อยู่ในเขตเทศบาล   
    ถ้ามีนะครับ ให้เป็นกรรมการโดยให้ปลัดเทศบาลเป็นกรรมการและ       
    เลขานุการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   
    ซึ ่งอำนาจหน้าที ่ที ่ท่านนายกฯ ได้เร ียนชี ้แจงไปจะปรับก็คือโครงการ       
    และงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที ่ซึ่ง   
    ของเทศบาลฯ จะมีหลักประกันกองทุนสุขภาพซึ่ง ส.ป.ส.ช จะให้ทุกปีพร้อม
    ทั้งเงินของเทศบาลที่สมทบไปอีกก้อนหนึ่งหลายแสนบาทในส่วนนี ้เป็น    
    อำนาจหน้าที ่ของคณะกรรมการที่จะต้องดำเนินการอนุมัต ิโครงการ     
    ผมขอชี้แจงเท่านี้ครับ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอบคุณค่ะ เรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ เป็นประโยชน์กับประชาชน
ประธานสภาเทศบาล  ซึ ่งท ุกปีจะมีกล ุ ่มได ้ทำจร ิงได ้มาของบประมาณจากทางเทศบาล ฯ            
    โดยยื่นเรื่องเป็นขั้นตอนโดยงบประมาณนี้เพิ่มประโยชน์กับประชาชนมาก
    ประชาชนบางกลุ่มอาจจะยังไม่รู้ว่ามีงบประมาณตรงนี้เข้ามาส่งเสริมในเขต
    เทศบาลฯ ก็ฝากสมาชิกทุกท่านขยายผลด้วยนะคะซึ่งเป็นประโยชน์แนะนำ
    ให้ตัวแทนกลุ่มมารับรองงบประมาณเทศบาลฯ ได้ค่ะ   
    - ตามที่ท่านสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง
    แล้วลำดับต่อไปขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอผู้ที ่เห็นสมควรได้รับการเลือก  
    เป็นคณะกรรมการกองทุนฯหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง 
    จำนวน ๒ ท่าน ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื ่อคณะกรรมการกองทุนฯ     
    หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ท่านที่ ๑ พร้อมทั้งผู ้รับรอง     
     จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ 

นายสายัณห์ วรรณทอง  - กระผมนายสายัณห์ วรรณทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑ ขอเสนอนายบุญชู งามเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ 
    เป็นคณะกรรมการกองทุนฯหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์ทองครับ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสนิท สุภาพ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 

๒. นายณรงค ์ อ่อนระทวย สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 
  



 

 

๑๗ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ลำดับต ่อไป ขอให้ท ่านสมาช ิกได ้เสนอชื ่อคณะกรรมการกองทุน
ประธานสภาเทศบาล  หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ท่านที่ ๒ พร้อมทั้งผู้รับรอง 

จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่าน เชิญค่ะ 

นายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง - กระผมนายธรรมนูญ ชงกรานต์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๒ ขอเสนอนางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ   สมาชิกสภาเทศบาล เขตท่ี ๑  
    เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ค่ะ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ขอผู้รับรอง จำนวนไม่น้อยกว่าสองท่านค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล  ๑. นายสมคิด เมืองอุดม รองประธานสภาเทศบาล 

๒. นายเสน่ห์ แสงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่คะ 
    - ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมเลือก 

๑. นางเปรียบจันทร์ ผ่องสุภาพ สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๑ 
    ๒. นายบุญชู  งามเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล เขตที ่๒ 

    เป็นคณะกรรมการกองทุนฯหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์ทองค่ะ 
  

มติที่ประชุม   - เห็นชอบ  ๑๑  เสียง   งดออกเสียง  ๑  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่อง  อ่ืน ๆ 
นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - มีท่านใด จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ  หรือไม่ ขอเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายญาณเวทย์  สอนสม  - เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ ผมมีเรื่อง
เลขานุการสภาเทศบาล  ซึ่งต้องเรียนชี้แจงดังนี้ครับ  
    (๑) ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง มีความประสงค์จะขอติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้    
    ในราชการบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง (โรงเรียนอนุบาล       
    โพธิ ์ทอง) หมู ่ท ี ่  ๒ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ ์ทอง จังหวัดอ่างทอง          
    และขอย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าที ่ติดตั ้งใช้งานกับสำนักงานเทศบาลตำบล      
    โพธิ ์ทองเดิม (อาคารตลาดสดเทศบาล ชั ้น ๒) หมู ่ที ่ ๕ ตำบลอ่างแก้ว    
    อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  
  



 

 

๑๘ 

    มาใช้ประจำ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง) 
    หมู่ที่ ๒ ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เนื่องจากระบบ
    กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้ในราชการ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ
    ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ตำบลบางพลับและตำบลอินทประมูล 
    รวมทั้งสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง มีความปลอดภัยและมีไฟฟ้าใช้      
    อย่างเพียงพอ ทางเทศบาลตำบลโพธิ์ทองจึงแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    สาขาอำเภอโพธิ ์ทองส่งเจ้าหน้าที่  มาทำการสำรวจและประมาณการ        
    ค่าใช้จ่ายเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

 (๒) ด้วยอำเภอโพธิ์ทอง แจ้งว่าอำเภอฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณ
โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของอำเภอโพธิ์ทอง ในการนี้จึงมีความ
ประสงค์ต้องใช้พื้นที ่บริเวณอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
เทศบาลตำบลโพธ ิ ์ทองในการก่อสร ้างฯ  ด ังน ั ้น เพื ่อให ้เป ็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของอำเภอฯ เทศบาลจึงจำเป็นต้องย้ายงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยไปปฏิบัติงาน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพลับ และรื้อถอนอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(หลังเดิม) บริเวณที ่ว ่าการอำเภอโพธ ิ ์ทอง หมู ่ท ี ่  ๗ ตำบลอ่างแก้ว        
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จึงนำเรียนสภาเทศบาลตำบลโพธิ ์ทอง    
เพ่ือโปรดทราบ ครับ 

นายสายัณห์ วรรณทอง  - ขออนุญาตสอบถามครับ ขยายเขตไฟฟ้าซึ ่งต้องนำหม้อไฟมาติดตั้ง      
สภาเทศบาลเทศบาล เขตท่ี ๑ ต้องของบประมาณจากสภาฯ ใช่ไหมครับ 

นายญาณเวทย์  สอนสม  - เร ียนท ่านประธานสภาฯ และสมาช ิกสภาเทศบาลคร ับเราจะใช้      
เลขานุการสภาเทศบาล  งบประมาณปกติของเรา ขอโอนงบที่เราไม่ได้ใช้โอนมาเป็นค่าจ้างเหมา    
    แจ้งให้สภาฯ ทราบครับ 

นางสาวอุษา  ช้างพันธ์  - ดิฉันขอเสริมเล็กน้อยค่ะ เรื ่องอาคารป้องกันฯ เราก็ได้ทำผลประโยชน์
ประธานสภาเทศบาล  ในสถานที่นั้นเราจะพยายามทำตรงนั้นให้ได้มากที่สุด เพราะเป็นทรัพย์สิน
    ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทองเราด้วยแล้วอาคารป้องกันเราก็ได้เตรียมกันไว้     
    ก็เป็นการเตรียมการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ   
    - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ  
  



 

 

๑๙ 

 - หากไม่มี ดิฉันขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง สมัยสามัญ             
สม ัยท ี ่  ๒ ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี                
และคณะผู้บริหาร ท่านรองประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
ท่านเลขานุการสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอบคุณค่ะ 

ปิดประชุมเวลา   ๑๑.๓๐ น. 

 

  ลงชื่อ                          ผู้บันทึกรายงานการประชุม     ลงชื่อ                           เลขานุการสภาเทศบาล 
   (นายนครินทร์  วงศ์พจนีย์)      (นายญาณเวทย์  สอนสม) 
           ผูช้่วยนิติกร                ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  
    
 

ลงชื่อ                           ประธานสภาเทศบาล 
(นางสาวอุษา  ช้างพันธ์) 

คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

 
ลงชื่อ                                        ประธานกรรมการ 

                       (นางเปรียบจันทร์  ผ่องสุภาพ) 
 
 

ลงชื่อ                                        กรรมการ 
                       (นายณรงค์  อ่อนระทวย) 

 
 

ลงชื่อ                                        เลขานุการกรรมการ 
                    (นายธรรมนูญ  ชงกรานต์ทอง) 

 


