
  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านสาง 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี 2564 
วันที่  6 พฤษภาคม   เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านสาง 
************************************  

              
ผู้มาประชุม  
             

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายสอน  ไชยเลิศ สมาชิกสภาเทศบาล นายสอน  ไชยเลิศ  
2 นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา สมาชิกสภาเทศบาล นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา  
3 นายอาชันทร์ สมควร สมาชิกสภาเทศบาล นายอาชันทร์ สมควร  
4 นางศิริพร  ฟูศรี สมาชิกสภาเทศบาล นางศิริพร  ฟูศรี  
5 นายธนาสิน  ใบเงนิ สมาชิกสภาเทศบาล นายธนาสิน  ใบเงิน  
6 นายศราวุฒิ ยะนา สมาชิกสภาเทศบาล นายศราวุฒิ ยะนา  
7 นายสิงหา บุญเลิศ สมาชิกสภาเทศบาล นายสิงหา บุญเลิศ  
8 นายศิลา วาเพชร สมาชิกสภาเทศบาล นายศิลา วาเพชร  
9 นายอนันต์ วงค์เทศ สมาชิกสภาเทศบาล นายอนันต์ วงค์เทศ  

10 นายวุฒธิชัย ขายข้าวสาร สมาชิกสภาเทศบาล นายวุฒธิชัย ขายข้าวสาร  
11 นายวิรัตน์ ค าสุ สมาชิกสภาเทศบาล นายวิรัตน์ ค าสุ  
12 นายสายทอง เหล็กกล้า สมาชิกสภาเทศบาล นายสายทอง เหล็กกล้า  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 
 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

1 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์ค า นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสาง นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์ค า  
2 นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านสาง นายสมพิศ หวานใจ  
3 นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีต าบลบ้านสาง นายถาวร สานงาม  
4 นายถนอม ขันเมือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายถนอม ขันเมือง  
5 นายเนียม โคแพร่ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายเนียม โคแพร่  
6 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กาศสนุก ปลัดเทศบาลต าบลบ้านสาง ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กาศสนุก  
7 นางลฎาภา ท าดี ผู้อ านวยการกองคลัง นางลฎาภา ท าดี  
8 นางประนอม วังค าฟู หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล นางประนอม วังค าฟู  
9 นายประหยัด มีเชื้อ ผู้อ านวยการกองช่าง นายประหยัด มีเชื้อ  

10 นางลัดดา อินแถลง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางลัดดา อินแถลง  
11 นางอรวรรณ สายมัน นักวิชาการประชาสัมพันธ์ นางอรวรรณ สายมัน  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

12 นางวลัยพรรณ  ใจค า ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ นางวลัยพรรณ  ใจค า  
13 นายวิชระ ทาวงค์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมฯ นายวิชระ ทาวงค์  
14 นายดวงเงิน ใจลา ประธานผู้สูงอายุต าบลบ้านสาง นายดวงเงิน ใจลา  
15 นางสาววรางคณา  ทะอินตา แพทย์ประจ าต าบลบ้านสาง นางสาววรางคณา  ทะอินตา  
16 นางสุดา พันธ์ปัญญา ประธานกรรมการสตรีต าบลบ้านสาง นางสุดา พันธ์ปัญญา  
17 นางรักษินา  วงค์ษา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสาง นางรักษินา  วงค์ษา  
18 นายประยุทธ ค าสุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 นายประยุทธ ค าสุ  
19 นายบุญเรือง พันธ์ปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 นายบุญเรือง พันธ์ปัญญา  
20 นางกานต์ธิศา วงค์จุมปู นักวิชาการศึกษา นางกานต์ธิศา วงค์จุมปู  
21 นางกัลยา สิงห์เชาวกรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นางกัลยา สิงห์เชาวกรกุล  

22 นางสาวจีรวรรณ กันทะวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวจีรวรรณ กันทะวงค์  
23 นางรุ่งนภา ก่อศิลป์ นักวิชาการคลัง นางรุ่งนภา ก่อศิลป์  
24 นางกัลยา ช านาญยา นักวิชาการพัสดุ นางกัลยา ช านาญยา  
25 นายคมราช หวานใจ นักวิชาการเกษตร นายคมราช หวานใจ  
26 นายวรพล ขยันขาย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ นายวรพล ขยันขาย  
27 นางสุพรรณี ประสิทธิคร พนักงานจ้างเหมาบริการ นางสุพรรณี ประสิทธิคร  
28 นางสาวเจนจิรา ชาวน่าน พนักงานจ้างเหมาบริการ นางสาวเจนจิรา ชาวน่าน  
29 นายกฤษฎา จ ารัส พนักงานทั่วไป นายกฤษฎา จ ารัส  

 
 
เริ่มประชุมเวลา        10.00 น. เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์องค์ประชุมแล้ว 

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ กาศสนุก  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล     ทุกท่านขณะนี้สมาชิกสภา ได้มาพร้อมแล้ว  และถึงก าหนดเวลาที่จะเปิด

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.  2564 ผมขอ
อนุญาตเรียนเชิญ ท่านประธานสภาเทศบาล ได้โปรดจุดธูป เทียน บูชาพระ
รัตนตรัยเพ่ือเป็นสิริมงคลของที่ประชุมอันทรงเกียรติแห่ง นี้   ได้ด าเนินการ
ประชุมสภาเทศบาลตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ต่อไป 

นายสอน ไชยเลิศ           - สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านสาง และท่านผู้มีเกียรติ  
ประธานสภาเทศบาล      ทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันที่สภาเทศบาลได้ก าหนดนัดประชุมสภาเทศบาล  

สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564  
มีทั้งหมด  4 วาระ กระผมขอ เริ่มการประชุม ณ  บัดนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1    - เรื่อง  ที่ประธานสภาเทศบาลจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     
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นายสอน ไชยเลิศ         แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านขอความร่วมมือ 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกทุกท่านหลังจากเสร็จการประชุมเรียบร้อย ขอเชิญท่านคณะ

ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ร่วมกัน ถ่ายรูปหมู่ด้วยครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มีการรับรองการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผ่านมา 

 

ระเบียบวาระท่ี 3                    เรื่อง  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อสภาเทศบาลต าบล 
บ้านสาง 

 

นายสอน ไชยเลิศ                         ระเบียบวาระที่ 3  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต่อ 
ประธานสภาเทศบาล               สภาเทศบาลต าบลบ้านสาง ขอเชิญ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสางครับ 
                                     
 

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์ค า           เรียนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลต าบล สมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรีต าบล เทศบาลทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายทรงธิศักดิ์ 

ทิพย์ค า นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสาง  ขอแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาล
ต าบลบ้านสางในการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านสาง วันพฤหัสบดี ที่ ๖ 
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตามที่เทศบาลต าบล
บ้านสาง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลบ้านสาง เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดพะเยาได้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านสาง เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่ง
ข้าพเจ้า นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์ค า ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขต
ต าบลบ้านสาง เลือกข้าพเจ้าให้เป็นนายกเทศมนตรีต าบลบ้านสาง นั้น 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พุทธศักราช ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พุทธศักราช ๒๕6๒ 
ก าหนดไว้ว่า   “ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี” 
ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านประธานสภาเป็นอย่างสูง ที่ได้เรียกประชุมสภา
เทศบาลเพ่ือให้ข้าพเจ้าได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านสางแห่ง
นี้ ก่อนเข้ารับหน้าที่ สิ่งส าคัญที่สุดในการแถลงนโยบายครั้งนี้ก็เพ่ือแจ้งกับ
ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านสาง ตลอดถึงผู้น าหมู่บ้าน
และประชาชนต าบลบ้านสางทุกท่านได้รับทราบว่าในการเข้ามาท าหน้าที่
บริหารงานของข้าพเจ้าและทีมบริหารซึ่งประกอบด้วย นายสมพิศ หวาน
ใจ, นายถาวร สานงาม เป็นรองนายกเทศมนตรี,นายถนอม ขันเมือง เป็นที่
ป รึกษานายกเทศมนตรี  และนายเนี ยม  โคแพร่  เป็ น เลขานุ การ
นายกเทศมนตรี ข้าพเจ้าและคณะผู้บริหารมีความตั้งใจและหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าเทศบาลต าบลบ้านสางจะมีความพร้อมและสามารถปรับตัวรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสามารถท าให้ชุมชนและประชาชน
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ในเขตเทศบาลต าบลบ้านสางได้รับประโยชน์จากแนวการพัฒนา ให้เป็น
ชุมชนน่าอยู่ สภาพแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความสุข ทั้งกาย ใจ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสางไว้ว่า “ซื่อสัตย์ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม”และก่อนแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาล ข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ว่า “จะ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประชาชนเทศบาลต าบลบ้านสาง ทั้งจะ
รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ” 
บัดนี้ ข้าพเจ้านายทรงธิศักดิ์ ทิพย์ค า นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสาง ใน
นามของหัวหน้าคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านสาง ได้ก าหนดนโยบาย
การบริหารราชการเทศบาลต าบลบ้านสางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้น าเอา
สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตต าบลบ้านสาง มา
ก าหนดเป็นนโยบาย บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนและเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ ในโอกาสนี้ จึงขอแถลงนโยบายการ
บริหารและการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลอัน
ทรงเกียรติแห่งนี้ ดังนี้ 
๑.นโยบายด้านการบริหารจัดการ 
๑.๑ พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการ  
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมที่ดี ๕ ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้แนว
ทางการปฏิบัติภายในหน่วยงาน  เพื่อบุคลากรและเทศบาลต าบลบ้านสาง
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์สุข และความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ส าคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมาภิ
บาลให้เกิดข้ึนในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน 

ร่วมตัดสินใจ การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในเขตเทศบาล และส่งเสริมให้เข้า
ร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชนในการเป็นคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ทั้ง
ในการร่วมบริหารจัดการและร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของ
เทศบาล 
๑.๓ จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ

ตรวจสอบได้ โดยจะให้ความส าคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและ
ความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ทุกชุมชน โดยการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของปัญหา 
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของแต่ละพ้ืนที่ 
๑.๔ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กร ให้มีคุณภาพ 

มีความรู้ ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน 
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๑.๖ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจในการท างานใน

หน่วยงานและชุมชน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการจัดกิจกรรมเชื่อม
สัมพันธ์แก่บุคลากร และชุมชน เพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ ความรัก 
ความสามัคคี และลดปัญหาความขัดแย้งในการท างาน 
๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการเก็บภาษีทั่วถึงและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
๑.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาความสงบเป็นระเบียบของ

ประชาชนของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 
    ๑.๙ ส่งเสริมสนับสนุนการตั้งศูนย์ทีมกู้ภัยหนึ่งต าบล หนึ่งทีมกู้ภัย 

๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพเกษตร ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ท้องถิ่น
ปัจจุบันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเยาวชน 
๒.๑ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ ให้
และเกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มปลาส้ม กลุ่มแคบหมู  
กลุ่มหนังควายตากแห้ง กลุ่มจักสานไม้ไผ่ กลุ่มจักสานผักตบชวา กลุ่ม
ครกหิน เป็นต้น 
๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพด้านการเกษตรที่
หลากหลาย โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงาน 
๓. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งน้ าให้พอเพียง ด้านการเกษตรและ
ด้านบริโภค โดยการปรับปรุง บ ารุงรักษา ก่อสร้างฝาย ขยายท่อส่งน้ า
พลังงานไฟฟ้าจากกว๊าน ขยายท่อประปาหมู่บ้าน 
๓.๒ ปรับปรุง บ ารุงรักษา และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า 
ประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ 
๓.๓ ปรับปรุง บ ารุงรักษา และก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า ท่อระบายน้ า 
ให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัย 
๔. นโยบายด้านสังคมและสวัสดิการ   
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน จัดตั้งศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ      
ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง และผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึง 
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการฮอมฮัก ฮอมแฮง ซ่อมแซมบ้าน
ผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวต าบล
บ้านสาง 
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานของฝ่ายปกครอง คณะกรรมการระดับชุมชน ประสานงานเพ่ือ
รับปัญหา และไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชน และความต้องการของ
ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับเทศบาล 
๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอาสาในการปฏิบัติงาน 
เช่น อปพร., ชรบ., สตบ., อช.,อสม. 
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๔.๕ ส่งเสริมการจัดตั้งสภาเยาวชน เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงาน รับรู้ความ
ต้องการและปัญหาของเยาวชน  
๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข 
๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน การสอน อาหารกลางวัน 
อาหารเสริมนม ให้แก่ โรงเรียนบ้านสาง โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านสาง 
๕.๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
เทศบาลต าบลบ้านสาง ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของบุคลากร ความพร้อมของสถานที่ และ
อุปกรณ์การเรียนการสอน 

    ๕.๓ ส่งเสริมการตั้งศูนย์สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
๕.๔ ส่งเสริมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นศูนย์บริการปฐมภูมิ 
บริการตรวจสุขภาพและรักษาเบื้องตน้ 
๖. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เช่น ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ ประเพณีเข้าพรรษา ตานก๋วย
สลาก    ประเพณียี่ เป็ง สรงน้ าประธาตุ ประเพณีบวชภาคฤดูร้อน 
ประเพณเีลี้ยงผีขุนน้ า ฯลฯ 
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุน ปรับปรุง ด้านศาสนา วัดวาอาราม โบราณสถาน 
และฌาปนกิจสถาน 
๖.๓ ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีศูนย์รวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและศูนย์ถ่ายทอด 
เพ่ือให้สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนต าบลบ้านสาง การเดินดอย
ชมดาวโต้ลมหนาวที่ดอยหนอก ท่าเรือบ้านสันเวียงใหม่เป็นศูนย์
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กว๊านทิศตะวันตก 

    ๗.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งกีฬาประชาชน ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน 
    ๗.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งเรือประมงพ้ืนบ้าน 

๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๘.๑ พัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ ให้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ เช่น สวนสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียว ของชุมชน 
๘.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการ
ดูแล รักษา และการเฝ้าระวัง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ของชุมชน 
๘.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในส านักงานและบริเวณสองข้างทางถนน
สาธารณะ และร่วมกิจกรรมกับทางหมู่บ้านในการพัฒนาบริเวณสองข้าง
ทาในการก าหนดนโยบายการบริหารราชการเทศบาล ที่ข้าพเจ้าได้แถลง
ต่อสภาเทศบาลในครั้งนี้  ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลความเป็นจริงของ
เทศบาล และสอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ โดยข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่น และ
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ตั้งใจจริงที่จะด าเนินการให้บรรลุตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
แห่งนี้ เพ่ือที่จะให้เทศบาลต าบลบ้านสางเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ องค์กร
แห่งการเรียนรู้ และองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้เมื่อมีการแถลง
นโยบายนี้เสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะได้เร่งรัดด าเนินการให้เป็นรูปธรรม โดย
จัดท าเป็นแผนพัฒนาเทศบาล แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ 
ของเทศบาล เพ่ือไว้ส าหรับเป็นเครื่องมือและแนวทางการท างานต่อไป 
ข้าพเจ้าขอให้ค ามุ่งมั่นต่อสภาเทศบาลแห่งนี้ว่าจะบริหารราชการโดย
ค านึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดี เป็น
แนวทางในการท างานภายในระยะเวลา ๔ ปี และข้าพเจ้าได้เร่งรัดในการ
บริห ารจัดการเพ่ื อน าทรัพยากรที่ มี อยู่ อย่ างจ ากัดมาใช้ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสางอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาที่ เคารพทุกท่าน ในการ
บริหารงานนี้ ผม นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์ค า  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสาง 
ขอแต่งตั้งบุคคล ดังต่อไปนี้เป็นคณะผู้บริหาร 
๑. นายสมพิศ หวานใจ  เป็นรองนายกเทศมนตรี 

    ๒. นางถาวร สานงาม    เป็นรองนายกเทศมนตรี 
    ๓. นายถนอม ขันเมือง  เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
    ๔. นายเนียม โคแพร่           เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรี 
 

กระผมหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณ
ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอขอบคุณครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 1 
 

นายสอน ไชยเลิศ                          มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล                ต่อไป เป็นระเบียบวาระที่  4 การคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 

เชิญท่านปลัดเทศบาล  แจ้งระเบียบให้ที่ประชุมทราบครับ 
 

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ กาศสนุก กระผมขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทราบดังนี้   
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ตามระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม พ.ศ. 2547  

ข้อ 103 ก าหนดไว้ 
                                   ว่า “คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่  
น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
(2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่
ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ข้อ 104 ก าหนดว่า “ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท าการ
หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้ว
รายงานต่อสภาท้องถิ่น “ 
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ข้อ 105 ภายใต้บังคับข้อ 103 และข้อ 104 สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่าง ๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่
ของสภาท้องถิ่น ถ้ามีความจ าเป็น คณะกรรมการแต่ละคณะอาจตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียดในกิจการซึ่งเป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น แล้วเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
ข้อ 106  กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เม่ือ 
(1) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
(2) ตาย 
(3) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
(4) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่  หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

เสร็จสิ้นลง 
(5) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 “วิธีเลือกคณะกรรมการท้องถิ่น ให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง” 
การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่าง
อ่ืน จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

 

นายสอน ไชยเลิศ           กระผมขอด าเนินการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล       ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเชิญท่านปลัดเทศบาลแจ้งระเบียบ 

และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบครับ 
 

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ กาศสนุก    กระผมขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทราบดังนี้   
เลขานุการสภาเทศบาลฯ    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  มีหน้าที่  ตรวจรายงานการ   

ประชุมสภาท้องถิ่น แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุม ซึ่งได้ตรวจสอบ
แล้วอย่างน้อยสองฉบับ  เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูก่อน
เวลา ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการ
ประชุมนั้นการแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่
ประชุมสภาท้องถิ่น ตามระเบียบฯ ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม ข้อ 33   
สภาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุม ตามข้อ 107   โดยที่ประชุมของสภาท้องถิ่นจะต้องมีมติของ
สภาท้องถิ่นว่าจะให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีจ านวนกี่
คน ซึ่งตามระเบียบฯข้อ  103  ประกอบข้อ  105   ก าหนดให้
คณะกรรมการ  มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  จึงขอแจ้ง
ให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
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นายสอน ไชยเลิศ           มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงานการ   
ประธานสภาเทศบาล      ประชุม  ว่ามีจ านวนเท่าใด  ขอเรียนเชิญครับ 

นายศราวุธ ยะนา    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  กระผม นายศราวุธ ยะนา 
สมาชิกสภาเทศบาล       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอจ านวนคณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุมสภา จ านวน 5 คน ครับ 
 

นายสอน ไชยเลิศ                      ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล       
 

นายอาชันทร์ สมควร               ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายวิรัตน์ ค าสุ                      ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 1 
ประธานสภาเทศบาล      ครับ ขอเชิญ ท่านธนาสิน ใบเงิน ครับ 
 

นายธนาสิน ใบเงิน                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายธนาสิน ใบเงิน สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                สภาเทศบาล เขต 1 กระผมขอเสนอ นายอาชันทร์ สมควร ครับ 
                          

นายสอน ไชยเลิศ                          ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
       

นายสิงหา บุญเลิศ                   ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นางศิริพร ฟูศรี  ดิฉันรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 2 
ประธานสภาเทศบาล      ครับ ขอเชิญ ท่านอาชันทร์ สมควร ครับ 
 

นายอาชันทร์ สมควร               เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายอาชันทร์ สมควร สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                สภาเทศบาล เขต 1 กระผม ขอเสนอ นายธนาสิน ใบเงิน  ครับ 
    

นายสอน ไชยเลิศ                          ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
       

นายอนันต์ วงค์เทศ                  ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายวุฒธิชัย ขายข้าวสาร  ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 3 
ประธานสภาเทศบาล      ครับ ขอเชิญ ท่านวิรัตน์ ค าสุ ครับ 
 

นายวิรัตน์ ค าสุ                      เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายวิรัตน์ ค าสุ สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                สภาเทศบาล เขต 2 กระผม ขอเสนอ นายอนันต์ วงค์เทศ  ครับ 
                          

นายสอน ไชยเลิศ                          ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
       

นางศิริพร ฟูศรี                     ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายศิลา วาเพชร  ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 4 
ประธานสภาเทศบาล      ครับ ขอเชิญ ท่านวุฒธิชัย ขายข้าวสาร ครับ 
 

นายวุฒธิชัย ขายข้าวสาร          เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายวุฒธิชัย ขายข้าวสาร สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                 สภาเทศบาล เขต 2 กระผม ขอเสนอ นางศิริพร ฟูศรี ครับ 
                          

นายสอน ไชยเลิศ                           ขอผู้รับรอง 2 ทา่น ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
       

นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา          ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายวิรัตน์ ค าสุ  ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ 5 
ประธานสภาเทศบาล      ครับ ขอเชิญ ท่านอนันต์ วงค์เทศ ครับ 
 

นายอนันต์ วงค์เทศ                 เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายอนันต์ วงค์เทศ สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                สภาเทศบาล เขต 2 กระผม ขอเสนอ นายศิลา วาเพชร ครับ 
                          

นายสอน ไชยเลิศ                           ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
       

นายธนาสิน ใบเงิน                   ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายสายทอง เหล็กกล้า       ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ  ขณะนี้ที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล       จ านวน 5 ท่าน ดังรายชื่อดังต่อไป 
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1. นายอาชันทร์ สมควร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
2. นายธนาสิน ใบเงิน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
3. นายอนันต์ วงค์เทศ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
4. นางศิริพร ฟูศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
5. นายศิลา วาเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4  ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 2 
 
นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไป จะเป็นการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดที่ 2 เป็น 
ประธานสภาเทศบาล       เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง เชิญท่านปลัดเทศบาล 

แจ้งระเบียบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบครับ 
 

ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  กาศสนุก    กระผมขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทราบดังนี้   
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านสาง  การเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง   สภาท้องถิ่น

จะต้องด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 8  ก าหนดให้สภาท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน  3 คน โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี และ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตาม ข้อ 10 ดังนี้ 

   1. ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
1.1  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ 

อ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 

1.2  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการ 
กระจายอ านาจ 

1.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด  
โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชน 
โดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

1.4  กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1.5  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
1.6  แผนชุมชน 
ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น และจ าเป็น  
เร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
2. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาในการจัดท าร่างแผนพัฒนา ให้
เทศบาลต าบลบ้านสางน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกิน
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ศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านสาง ให้เสนอ
ปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

    3. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
4. ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตาม  
   ข้อ 19 (2)  

    5. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    6. แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วย 

   ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ  
 

นายสอน ไชยเลิศ             มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล       พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง จ านวน 3 ท่าน ขอเรียนเชิญครับ 
 

 

นายสอน ไชยเลิศ                    ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
  

นายอาชันทร์ สมควร                ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายวิรัตน์ ค าสุ                       ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง  
ประธานสภาเทศบาล      คนที่ 1 ครับ ขอเชิญ ท่านธนาสิน ใบเงิน ครับ 
 

นายธนาสิน ใบเงิน                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายธนาสิน ใบเงิน สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                สภาเทศบาล เขต 1 กระผม ขอเสนอ นายวิรัตน์ ค าสุ ครับ 
                          

นายสอน ไชยเลิศ                          ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
       

นางศิริพร ฟูศรี                       ดิฉันรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายอนันต์ วงค์เทศ  ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง  
ประธานสภาเทศบาล      คนที่ 2 ครับ ขอเชิญ ท่านศิลา วาเพชร ครับ 
 

นายศิลา วาเพชร                   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายศิลา วาเพชร สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                สภาเทศบาล เขต 2 กระผม ขอเสนอ นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา ครับ 
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นายสอน ไชยเลิศ                          ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายอาชันทร์ สมควร               ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายศราวุธ ยะนา  ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง  
ประธานสภาเทศบาล      คนที่ 3 ครับ ขอเชิญ ท่านวุฒธิชัย ขายข้าวสาร ครับ 
 

นายวุฒธิชัย ขายข้าวสาร         เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายวุฒธิชัย ขายข้าวสาร สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                สภาเทศบาล เขต 2 กระผม ขอเสนอ นายอาชันทร์ สมควร ครับ 
                          

นายสอน ไชยเลิศ                          ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา          ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายศราวุธ ยะนา  ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
   

นายสอน ไชยเลิศ                   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล               คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสาง เพ่ิมเติมอีก หรือไม่ครับ 

ขอเรียนเชิญครับถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ก็ถือว่าสมาชิกสภาผู้ที่ได้เสนอมา
จ านวน 2 ท่าน นั้น ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
บ้านสาง ดังนี้ครับ 
1. นายวิรัตน์ ค าส ุ
2. นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา 
3. นายอาชันทร์ สมควร 
 

ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4  ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 3 
 

นายสอน ไชยเลิศ                ต่อไป จะเป็นการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดที่ 3 เป็น  
ประธานสภาเทศบาล           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เชิญท่าน 

     ปลัดเทศบาลแจ้งระเบียบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ที่ 
       ประชุมทราบครับ 
 

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  กาศสนุก     กระผมขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทราบดังนี้   
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านสาง      การเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
                                      ต าบลสภาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ 
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                                      ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสางตามระเบียกระทรวง 
                                      มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                                     พ.ศ. 2548  ข้อ 28  ก าหนดให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  3 คน  

 โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ได้ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตาม ข้อ 29 ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน
ตามท่ีเห็นสมควร  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ  

 

นายสอน ไชยเลิศ                   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล             คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาล  
 

นายสอน ไชยเลิศ                  ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ประธานสภาเทศบาล            แผนพัฒนาเทศบาลคนที่ 1 ครับ ขอเชิญ ท่านธนาสิน ใบเงิน ครับ 
 

นายธนาสิน ใบเงิน                         เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายธนาสิน ใบเงิน  
สมาชิกสภาเทศบาล                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 กระผม ขอเสนอ นายสิงหา บุญเลิศ  
                          

นายสอน ไชยเลิศ                                 ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
       

นางศิริพร ฟูศรี                           ดิฉันรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายอาชันทร์ สมควร      ผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ                ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล          เทศบาล คนที่ 2 ครับ ขอเชิญ ท่านอาชันทร์ สมควร ครับ 
 

นายอาชันทร์ สมควร                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายอาชันทร์ สมควร สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                    สภาเทศบาล เขต 1 กระผม ขอเสนอ นายศราวุธ ยะนา  ครับ    
    

นายสอน ไชยเลิศ                               ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายวุฒธิชัย ขายข้าวสาร              ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายสิงหา บุญเลิศ     ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ               ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล             เทศบาล คนที่ 3 ครับ ขอเชิญ ท่านศิริพร ฟูศรี ครับ 
 

นายอาชันทร์ สมควร                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ดิฉัน นางศิริพร ฟูศรี สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                    สภาเทศบาล เขต 1 กระผม ขอเสนอนายอนันต์ วงค์เทศ  ค่ะ      
  

นายสอน ไชยเลิศ                              ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
       

นายวิรัตน์ ค าสุ                         ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายธนาสิน ใบเงิน    ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ                    มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล                คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ                 

ขอเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ก็ถือว่าสมาชิกสภาผู้ที่ได้เสนอมา
จ านวน 3 ท่านนั้น   ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาเทศบาล ตามล าดับดังนี้ 
1. นายสิงหา บุญเลิศ 
2. นายศราวุฒิ ยะนา 
3. นายอนันต์ วงค์เทศ 
 

ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 4 
 

นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไป จะเป็นการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดที่ 4 เป็น 
ประธานสภาเทศบาล      คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเชิญท่านปลัดเทศบาล แจ้ง

ระเบียบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้ที่ประชุมทราบครับต่อไป 
จะเป็นการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดที่ 4 เป็นคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านสาง  (สปสช.)  เชิญ
ท่านปลัดเทศบาล แจ้งระเบียบและอ านาจหน้าที่ของ  คณะกรรมการให้
ที่ประชุมทราบครับ 

 

ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์  กาศสนุก    กระผมขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ทราบดังนี้   
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านสาง  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ก าหนด 
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หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล
ด าเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2552 ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ในแต่ละท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาเทศบาล ที่สภามอบหมาย จ านวน 2 คน เป็น
กรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ตามข้อ 10  ดังนี้ 
(1) บริหารจัดการกองทุนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
(2) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท า 
บัญชีเงินหรือทรัพย์สินในกองทุนฯ ให้เป็นไปตามที่ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  
(3) ด าเนินการให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ 
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งท่ีบ้าน ในชุมชนหรือหน่วยบริการได้
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
(4) จัดท าข้อมูลและแผนด าเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข  
กลุ่มเป้าหมายและหน่วยบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(5) จัดท าสรุปผลการด าเนินงานรายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือ 
ของกองทุนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือเสนอส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล ในเดือน
ธันวาคมของทุกปี 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล 
ต าบลบ้านสาง เป็นไปตามประกาศดังกล่าว จึงขอให้สภาเทศบาลต าบล
บ้านสาง คัดเลือกสมาชิกสภา เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ จ านวน 2 
ท่านจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 
 

นายสอน ไชยเลิศ             มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น  
ประธานสภาเทศบาล       คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลบ้านสาง  
 

นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  
ประธานสภาเทศบาล      บ้านสาง เทศบาลคนที่ 1 ครับ ขอเชิญ ท่านธนาสิน ใบเงิน ครับ 
 

นายธนาสิน ใบเงิน                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายธนาสิน ใบเงิน สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                สภาเทศบาล เขต 1 กระผม ขอเสนอ นายวิรัตน์ ค าสุ ครับ 
                          

นายสอน ไชยเลิศ                          ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
       

นางศิริพร ฟูศรี                      ดิฉันรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายอาชันทร์ สมควร         ผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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นายสอน ไชยเลิศ                   ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  
ประธานสภาเทศบาล      เทศบาล คนที่ 2 ครับ ขอเชิญ ท่านศิลา วาเพชร ครับ 
 

นายศิลา วาเพชร                   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายศิลา วาเพชร สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                 สภาเทศบาล เขต 2 กระผม ขอเสนอนายสอน ไชยเลิศ  ครับ    
                  

นายสอน ไชยเลิศ                          ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
 
       

นายวุฒธิชัย ขายข้าวสาร          ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา  ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายมนู คร่องค้า                    มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล               คณะกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านสาง เพ่ิมเติม 

อีกหรือไม่ ขอเรียนเชิญครับถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ก็ถือว่าสมาชิกสภาผู้ที่ได้
เสนอมา จ านวน 2 ท่าน นั้น ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหาร
หลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลบ้านสาง ดังนี้ครับ 
1. นายวิรัตน์ ค าส ุ
2. นายสอน ไชยเลิศ 
 

ที่ประชุม   มติทีป่ระชุมเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 4  ระเบียบวาระท่ี 4 ข้อ 5 
 
นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไป จะเป็นการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดที่ 5 เป็น 
ประธานสภาเทศบาล                คณะกรรมการประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านสาง จะเป็นการเลือก            
                                          คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ชุดที่ 5 
 

นายสอน ไชยเลิศ             มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล       ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านสาง  
 

นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
ประธานสภาเทศบาล      บ้านสาง คนที่ 1 ครับ ขอเชิญ ท่านอนันต์ วงค์เทศ ครับ 
 

นายอนันต์ วงค์เทศ                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายอนันต์ วงค์เทศ สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                 สภาเทศบาล เขต 2 กระผม ขอเสนอ นายวุฒธิชัย ขายข้าวสาร ครับ 
                          

นายสอน ไชยเลิศ                           ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
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นายศราวุฒิ ยะนา                   ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นายสิงหา บุญเลิศ  ผมขอรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ            ต่อไปเป็นการคัดเลือก คณะกรรมการประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล 
ประธานสภาเทศบาล      บ้านสาง คนที่ 2 ครับ ขอเชิญ ท่านธนาสิน ใบเงิน ครับ 
 

นายธนาสิน ใบเงิน                  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล กระผม นายธนาสิน ใบเงิน สมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล                 สภาเทศบาล เขต 1 กระผม ขอเสนอ นายสายทอง เหล็กกล้า  ครับ 
                  
 
 

นายสอน ไชยเลิศ                           ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
       

นายอาชันทร์ สมควร                ผมรับรองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
 

นางศิริพร ฟูศรี  ดิฉันรับรองค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสอน ไชยเลิศ                   มีสมาชิกสภาท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็น 
ประธานสภาเทศบาล               คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านสาง เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ขอเรียนเชิญครับถ้าไม่มีท่านใดเสนอ ก็ถือว่าสมาชิกสภาผู้ที่ได้เสนอมา 
จ านวน 2 ท่าน นั้น ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ต าบลบ้านสาง ดังนี้ครับ 
1. นายวุฒธชิัย ขายข้าวสาร 
2. นายสายทอง เหล็กกล้า 
 

ที่ประชุม   มติที่ประชุมเห็นชอบ 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี 5                    เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายสอน ไชยเลิศ                   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ มีท่านจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ ไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล               เชิญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ครับ 
 

นายประยุทธ ค าสุ  แจ้งเทศบาลต าบลบ้านสางครับ ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่  5 ไม่สามารถ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5  ใช้งานได้ครับ เร่งติดตามผู้รับเหมาให้ด าเนินการด้วยครับ  
 

นายประหยัด มีเชื้อ                      เทศบาลต าบลบ้านสางได้ด าเนินประสานผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้วครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง               ประมาณ 1- 2 วันจะเข้าด าเนินการแก้ไขให้ครับ 
 

นายสอน ไชยเลิศ                          มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล               นายบุญเรือง พันธ์ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 
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นายบุญเรือง พันธ์ปัญญา เรียนประธานสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลทุกท่าน 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ยินดีกับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านสางทั้ง  2 เขต ครับ 
 ฝากคณะผู้บริหารในเรื่องของการใช้งบประมาณ ซึ่งค านึงถึงความจ าเป็น

ของประชาชนเป็นหลักครับ ให้สมาชิกสภาเทศบาลร่วมกันตรวจสอบ 
ค านึงถึงความต้องการจองประชาชนอย่างแท้จริง ทุกพ้ืนที่  ทั่ วถึง  
อยากจะเสนอ ในเรื่องของศูนย์ อพปร.ให้ย้ายไปที่เทศบาลหลังเก่า ซึ่งจะ
สามารถติดต่อสะดวกมากยิ่งขึ้น ขอบคุณครับ 

 

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์ค า ขอบคุณครับ เรื่องของการย้ายศูนย์ อพปร. จะรับพิจารณาครับ 
นายกเทศมนตรีต าบล 
 

นายสอน ไชยเลิศ                         มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล               ท่าน นายวัชระ ทาวงค์ 
 

นายวัชระ ทาวงค์  เรียน ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ฝากในเรื่อง 
ผอ.รพสต.บ้านสาง                  สถานการณ์โควิด 19 ขอเชิญทุกท่านเข้ารับการการฉีดวัคซีนโควิด 19 
    สามารถสงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนได้ที่ รพสต.บ้านสาง ครับ 
 

นายสอน ไชยเลิศ                          ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลบ้านสาง ครับ 
ประธานสภาเทศบาล                
 

นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์ค า   เรียนประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรีต าบล แจ้งในเรื่องของการประจ าเดือน หัวหน้าส่วนท้องถิ่นต าบลบ้านสาง 
 ผมจะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเพ่ือปรึกษาหารือในภารกิจต่างๆของ

เทศบาลต าบลบ้านสาง น าเรียนในที่ประชุมครับ  ในเรื่องของการประชุม
จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งครับ ในเรื่องของการพัฒนาศูนย์สามวัย 
พรุ่งนี้ขอเชิญทุกท่านช่วยกันพัฒนาสถานที่ดังกล่าวด้วยครับ 

 

นายสอน ไชยเลิศ                         มีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล               นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา 

 

นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา              เรียนประธานสภา ครับ ฝากในเรื่องของสุขภาพของชาวบ้าน การรณรงค์ 
รองประธานสภาเทศบาล           ก าจัดลูกน้ ายุงลายในต าบลบ้านสาง  ครับ 
 

นายสอน ไชยเลิศ                          ขอเชิญ ท่านสุดา พันธ์ปัญญา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล                

 

นางสุดา พันธ์ปัญญา  เรียนประธานสภาที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ค่ะ 
ประธานกรรมการพัฒนาสตรีฯ ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 

2 เขต อยากจะฝากในเรื่องของโครงการส่งสริมสตรีต าบลบ้านสาง ใน
การจัดสรรงบประมาณมีจ านวนน้อย ไม่สอดคล้องกับการบริหาร
โครงการพัฒนาสตรีต าบลบ้านสาง จึงขอฝากคณะผู้บริหารสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมขึ้นจากเดิม ซึ่งสามารถพัฒนาโครงการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ค่ะ 






