รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ผู้มาประชุม
ลำดับที่
ชื่อ – สกุล
ตำแหน่ง
1
นายมานิตย์ ฟักแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล
2
นายสุนทรทัด พวงคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
3
นายธีรพงศ์ รักษาวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
4
นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
5
นายมานพ เผ่าเครื่อง
สมาชิกสภาเทศบาล
6
นายชุมพล ชื่นวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล
7
นายอัฐพล สำเนียง
สมาชิกสภาเทศบาล
8
นายอุทิศ ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
9
นายกิตติศักดิ์ วงศ์ไชย
สมาชิกสภาเทศบาล
10
นายยุทธนา ฟองคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
11
นางณัฐณิชชญา บำรุงสุข
สมาชิกสภาเทศบาล
12
นางสาวสายรุ้ง พงษ์คำ
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
๑๖
๑๗

ชื่อ – สกุล
นายวุฒิชัย รูปศิริ
นายสุริยะ ฟองคำ
นางณัฐธิดา วงศ์ไชย
นางดวงทิพย์ ชาวเหนือ
นายบุญเที่ยง เย็นจิต
นายสัมพันธ์ สุภากาวี
นายองอาจ บุญมา
นายอนุทิน แก้วเทพ
นางกรรณิกา สุริยะวงศ์
นางอัมพรรณ สิงห์แก้ว
นายประทีป วางฐาน
นายอำนวย เผ่าป้อ
นายอานนท์ ตันกูล
นายสมบูรณ์ ฟักแก้ว
นายบัญชา สุวรรณ
นายแสนยา สัญญะพันธ์
นางสาวแสงระวี กัลยา

ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
ปลัดเทศบาลตำบลดงเจน/เลขานุการสภาฯ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๕ ต.ดงเจน
ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๘ ต.ดงเจน
ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๑๒ ต.ดงเจน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ม. ๓ ต.แม่อิง
ผอ.กองช่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

-๒ลำดับที่
16
17

ชื่อ – สกุล
นางสาววิรัญชนา วงศ์ไชย
นายกันตชาติ สอนใจ

ตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา 09.๐0 น.
เลขานุการฯ - ขณะนี้สมาชิกก็ได้มาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญประธานสภาฯ จุดเทียน –ธูป บูชาพระ
รัตนตรัย
ประธานสภาฯ - วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุม
ประธานสภาฯ ๑.๑ ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๒ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาเทศบาลตำบลดงเจน (พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑.๓ แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ฉบับที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม
๒๕๖๔
ประธานสภาฯ - ขอให้ทุกท่านตรวจดูรายงานการประชุม จะมีผู้ใดแก้ไขหรือไม่
หากไม่มีขอมติเห็นชอบ ในการรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมาด้วย
มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
- ไม่มี –
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
๕.๑ การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน
ประธานสภาฯ
-ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลดงเจนได้แถลงต่อสภา
นายกเทศมนตรีฯ -เรี ย น ท่ า นประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน ตามที่ เทศบาลตำบลดงเจน โดย
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 28 มี น าคม 2564 นั้ น บัด นี ้ คณะกรรมการการเลื อ กตั ้ ง ได้
ประกาศผลการเลือ กตั้ง สมาชิก สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลดงเจนครบ
ตามจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48
ทศ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.
2562 ก่อ นนายกเทศมนตรีเข้ารับ หน้ าที่ ให้ ป ระธานสภาเทศบาลเรีย กประชุม สภา
เทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ป ระกาศผลการเลื อ กตั้ ง นายกเทศมนตรี และในวั น นี้
ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน ได้เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี

-๓ตำบลดงเจน ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ สภาเทศบาลแล้ ว นั้ น กระผม นายวุ ฒิ ชั ย รูป ศิ ริ
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลดงเจน ให้ทราบว่า
กระผมจะบริหารงานเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและตามระเบียบที่กำหนดไว้
โดยจะยึดถือประโยชน์สุ ขของประชาชนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการบริหารเทศบาล ตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
จะให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น การ
จัดทำ งบประมาณรายจ่ายของเทศบาล การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบั ติงานของราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญั ติข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้
กระผมมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เทศบาลตำบลดง
เจน มีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีนโยบายการพัฒ นาของผู้ บริห ารเทศบาล
ตำบลดงเจน สรุปได้ 8 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ
1.1 สนับสนุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้าน
1.2 สนับสนุนกลุ่มจักสานผู้สูงอายุ
1.3 ส่งเสริมสร้างอาชีพ บันฑิตคืนถิ่น
1.4 บูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลและเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้กับประชาชนในท้องถิ่น
1.5 ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนถนนคนเดิน
2. นโยบายด้านสาธารณสุข สิง่ แวดล้อมและเทคโนโลยี
2.1 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข (รถรับส่งผู้ป่วยไปตามนัด ร.พ.พะเยาและ ร.พ.ภูกามยาว)
2.2 ติดตั้ง WIFI เขตเทศบาลตำบลดงเจน
2.3 ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
2.4 รณรงค์ให้มีการจัดการขยะ โดยการคัดแยกและกำจัดขยะให้ถูกวิธี และส่งเสริมให้มี
โรงงานคัดแยกขยะที่สามารถนำมาทำปุ๋ย เพื่อกลับไปใช้ประโยชน์ในชุมชน
2.5 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชน สร้างสรรค์และเพิ่ม
คุณค่าโดยการรีไซเคิลขยะ เป็นการเพิ่มมูลค่า และอาชีพเสริม เพิ่มรายได้
2.6 ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่เล่นกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนมีการออกกำลังกายได้ตามความเหมาะสม
2.7 ส่งเสริมให้มีโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะในเขตเทศบาล
3. นโยบายด้านส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
3.1 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
3.2 สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา
3.3 ส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป
4. นโยบายด้านการศึกษา
4.1 ส่งเสริมการศึกษา จัดรถรับส่งนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลดงเจน

-๔4.2 พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน
คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
4.3 สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน
4.4 สนับสนุนงบประมาณทุนการศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์
4.5 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน
5. นโยบายด้านคุณภาพชีวิตชุมชน
5.1 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
5.2 ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน เด็ก สตรี ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
5.3 สนับสนุนส่งเสริมด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด เยาวชนและกลุ่มเสี่ยง
5.4 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.5 ทำความสะอาดรางระบายน้ำของหมู่บ้านไม่มีกลิ่นเน่าเสีย
6. นโยบายด้านการเกษตร
6.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงทุกพื้นที่และยั่งยืน
6.2 จัดระบบผันน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร
6.3 สนับสนุนรถไถอัดฟาง “1 ไร่ ไม่จน”
6.4 ส่งเสริมการไถกลบตอซัง เพื่อลดการเผา
6.5 ส่งเสริมการทำเกษตรครัวเรือน การเกษตรแบบผสมผสาน
6.6 ส่งเสริมให้ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล ปลูกพืชผักเพื่อเป็นถนนกินได้
6.7 ส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่พื้นเมือง
6.8 ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี
7. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7.1 สร้างถนนลงสู่พื้นที่การเกษตรในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง
7.2 ปรับปรุง ถนน น้ำ ไฟฟ้าให้ทั่วถึงในเขตเทศบาล
7.3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล
7.4 ซ่อมแซม ปรับปรุงหอกระจายข่าวของเทศบาลตำบลดงเจนให้ประชาชนได้รับข่ าวสาร
โดยทั่วถึง
7.5 ซ่อมแซมบำรุงระบบประปาในหมู่บ้านในเขตเทศบาล
8. นโยบายด้านความมั่นคงและปลอดภัย
8.1 ส่งเสริมบทบาทและเพิ่มศักยภาพ อปพร. ในการปฏิบัติหน้าที่
8.2 สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของ อสม.ในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ
8.3 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน
8.4 สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

-๕ทั้งหมดที่กล่าวมาคือนโยบายหลักที่สำคัญ ที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และขอความ
ร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจนทุกท่าน โปรดช่วยให้ความร่วมมือในการทำ
หน้าที่ของกระผม ในระยะเวลา 4 ปี นับจากนี้ด้วย และกระผมพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำ
จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจนทุกท่าน เพื่อให้เทศบาลตำบลดงเจน ของพวกเรา
ทุกคน เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทุกท่านครับ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานสภาฯ
๖.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน จำนวน 3 ท่าน
ประธานสภาฯ -วาระต่อไปขอให้ท่านเลขานุการฯ ได้ชี้แจง
เลขานุการฯ - การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์ประกอบมาจากหลายภาคส่วนแต่กำหนดให้
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 3 คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ วิธีเลือกก็ไม่ได้
กล่าวไว้ ก็ขอให้ในที่ประชุมเสนอ และมีผู้รับรอง
นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์ – ขอเสนอ นายมานพ เผ่าเครื่อง
เลขานุการฯ - ขอผู้รับรอง
นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง –ขอรับรอง (ยกมือ)
นายยุทนา ฟองคำ - ขอรับรอง (ยกมือ)
เลขานุการฯ -มีท่านใดจะเสนออีก ถ้าไม่มี นายมานพ เผ่าเครื่อง ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๑
นายมานพ เผ่าเครื่อง – ขอเสนอ นายยุทธนา ฟองคำ
เลขานุการฯ - ขอผู้รับรอง
นายชุมพล ชื่นวงศ์ –ขอรับรอง (ยกมือ)
นายอัฐพล สำเนียง - ขอรับรอง (ยกมือ)
เลขานุการฯ -มีท่านใดจะเสนออีก ถ้าไม่มี นายยุทธนา ฟองคำ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ คนที่ ๒
นายยุทธนา ฟองคำ – ขอเสนอ นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์
เลขานุการฯ - ขอผู้รับรอง
นายกิตติศักดิ์ วงศ์ไชย –ขอรับรอง (ยกมือ)
นายอุทิศ ศรีวิชัย - ขอรับรอง (ยกมือ)
เลขานุการฯ -มีท่านใดจะเสนออีก ถ้าไม่มี นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการฯ คน
ที่ ๓
มติในที่ประชุม -คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน จำนวน 3 ท่าน คือนายมานพ เผ่าเครื่อง
นายยุทธนา ฟองคำ นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์
๖.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน
จำนวน 3 ท่าน
ประธานสภาฯ - ต่อไปเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน จำนวน 3
ท่าน ขอเชิญเลขานุการฯ
เลขานุการฯ - กรรมการชุดนี้เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนขอให้ที่ประชุมเสนอครับ

-๖นายสุนทรทัด พวงคำ – ขอเสนอ นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง
เลขานุการฯ - ขอผู้รับรอง
นายมานพ เผ่าเครื่อง – ขอรับรอง (ยกมือ)
นายชุมพล ชื่นวงศ์ - ขอรับรอง (ยกมือ)
เลขานุการฯ - ท่านใดจะเสนออีกไหม ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอดังนั้น นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ คนที่ ๑
ประธานสภาฯ – ขอเสนอ นายอุทิศ ศรีวิชัย
เลขานุการฯ - ขอผู้รับรอง
นายสุนทรทัด พวงคำ – ขอรับรอง (ยกมือ)
นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์ - ขอรับรอง (ยกมือ)
เลขานุการฯ - ท่านใดจะเสนออีกไหม ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอดังนั้น นายอุทิศ ศรีวิชัย ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ คนที่ ๒
นายอุทิศ ศรีวิชัย– ขอเสนอ นายชุมพล ชื่นวงศ์
เลขานุการฯ - ขอผู้รับรอง
นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง – ขอรับรอง (ยกมือ)
นายอัฐพล สำเนียง - ขอรับรอง (ยกมือ)
เลขานุการฯ - ท่านใดจะเสนออีกไหม ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอดังนั้น นายชุมพล ชื่นวงศ์ ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ คนที่ ๓
มติในทีป่ ระชุม -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ จำนวน 3 ท่าน คือนายสุพิชญ์
โพธิ์ทอง นายอุทิศ ศรีวิชัย นายชุมพล ชื่นวงศ์
๖.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงเจน จำนวน 2
ท่าน
ประธานสภาฯ - ครับต่อไปเป็นคณะคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงเจน ขอเชิญ
ท่านเลขาฯ
เลขานุการฯ - ส่วนกรรมการชุดนี้ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การ
กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 ข้อ 8 ให้มี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในแต่ละท้องถิ่นหรือพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยหลาย
ส่วนแต่ที่เกี่ยวข้องคือให้สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภามอบหมายจำนวน 2
คน ขอให้ที่ประชุมเสนอมาจำนวน 2 ท่านครับ
ประธานสภาฯ – ขอเสนอ นางณัฐณิชชญา บำรุงสุข
เลขานุการฯ -ขอผู้รับรอง
นายสุนทรทัด พวงคำ – ขอรับรอง (ยกมือ)
นายชุมพล ชื่นวงศ์ -ขอรับรอง (ยกมือ)
เลขานุการฯ - ท่านใดจะเสนออีกไหม ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอดังนั้น นางณัฐณิชชญา บำรุงสุข ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๑
นายสุนทรทัด พวงคำ – ขอเสนอ นายกิตติศักดิ์ วงศ์ไชย

-๗เลขานุการฯ -ขอผู้รับรอง
นายสุพิชญ์ โพธิ์ทอง – ขอรับรอง (ยกมือ)
นายมานพ เผ่าเครื่อง - ขอรับรอง (ยกมือ)
เลขานุการฯ - ท่านใดจะเสนออีกไหม ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอดังนั้น นายกิตติศักดิ์ วงศ์ไชย ได้รับเลือกเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ คนที่ ๒
มติในที่ประชุม -คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงเจน จำนวน ๒ ท่าน คือ
นางณัฐณิชชญา บำรุงสุข นายกิตติศักดิ์ วงศ์ไชย
ประธานสภาฯ -ท่านใดมีเรื่องที่จะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีอะไรก็ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.
ลงชื่อ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลดงเจน
(นายสัมพันธ์ สุภากาวี)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
เมื่อวันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นายธีระพงศ์ รักษาวงศ์)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาวสายรุ้ง พงษ์คำ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางณัฐณิชชญา บำรุงสุข)

สภาเทศบาลตำบลดงเจนได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๖๔
ลงชื่อ

ประธานสภาเทศบาลตำบลดงเจน
(นายมานิตย์

ฟักแก้ว)

