
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
สมัยสามัญ  สมัยแรก (สมัยที่ ๑)  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันอังคารที่  ๑๑   พฤษภาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   

--------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. นางศภุิสรา  หาญนอก                  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายใจ  แท่นนอก         รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายกิตติ   นงนอก        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  
๔. นายมนูญ  เทศนอก         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๕. นางประดิษฐ์  ถานอก         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๖. นายประจักษ์  ปราบนอก        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  
๗. นางสิงห์หา  เทศนอก         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  
๘. นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูม ิ        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๙. นายเกรียงไกร  ชิตพล         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๐.นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๑.นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๒. นายวิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  
๑๓. นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น         เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม 
-  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศริิ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๒. นางสาวชัชฎาภรณ์  รานอก  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๓. นางลำพวน  ไกรอ่ำ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๔. นายชำนาญ  ภิบาลศิลป ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๕. นายยศวัจน์   เลาวัณย์ศิร ิ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๖. นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  รองปลัดเทศบาล 
๗. นางสาวพิณพิชญา  บาทขุนทด  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
๘. นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
๙.นางสุขสันต์  สุขเจริญ   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๐. นางสาวพิมลพรรณ  รานอก             นิติกร 
๑๑. นางอัญชิษฐา  ดวงพัตรา  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๒. นางพณิฐนันท์  สร้อยสุขาพาพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๑๓. นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๑๔. นายอุทัย  คณาโจทย์   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๑๕.จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ  หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง 
๑๖.นางวิไลวรรณ  บำรุงศิลป์  นักวิชาการสาธารณสุข 
 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    สวดมนต์ไหว้พระ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
     -ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งแรก   เม่ือวันที่ ๖  พฤษภาคม   
                                                ๒๕๖๔ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล    บ้านเหลื่อม  ครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๔  ว่าจะมีการแก้ไข 

             ถ้อยคำ หรือข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่   เชิญค่ะ 
ที่ประชุม   - ตรวจรายงานการประชุม  ครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัย  ข้อซักถามหรือแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                   หรือไม่ 
ที่ประชุม                             - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก -  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   
ประธานสภาเทศบาล    ครั้งแรก   เมื่อวันที่  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ขอมติค่ะ 
ที่ประชุม     - มีมติ  ๑๐  เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ครั้งแรกเม่ือวันที่   

    ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   โดยไม่มีการแก้ไข  งดออกเสียง  ๒  เสียง 
 

ระเบียบวารที่ ๓   - เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                                           ๓.๑  การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ประธานสภาเทศบาล  
นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น - ตามพระราชบัญญัติสภาเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง   
เลขานุการสภาเทศบาล               (ฉบับที่   ๑๔)  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  

  มาตรา  ๔๘ ทศ  วรรคแรก  ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าทีใ่ห้  
  ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลง 
  นโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติ  ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน   
  ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
 วรรคสาม  การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้  
   กระทำโดยเปิดเผย  โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์ 
   แจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย 

นางศุภิสรา  หาญนอก   - เชิญนายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ  - แถลงนโยบาย    
นายกเทศมนตรี 

 
 
 
 



๓ 

 

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
ต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันที่ 11 พฤษภาคม  2564   

 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

   ดิฉัน นางสาวภาวิกา   เลาวัณย์ศิริ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม ขอเรียนว่า  นโยบายที่จะ
แถลงต่อสภาเทศบาลแห่งนี้  ได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและเพื ่อประโยชน์ส ุขของประชาชนเป็นสำคัญ  และให้เป็นไปตามความในมาตรา 48 ทศ                             
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  และประกาศ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัด
นครราชสีมา  ลงวันที่ 22 เมษายน 2564   ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาล   เรียก
ประชุมสภาเทศบาล   เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ   ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  ทั้งนี้ การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี   ให้
กระทำโดยเปิดเผย  โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคน
ที่มาประชุม  มีสาระสำคัญซ่ึงจะแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ดังต่อไปนี้ 
 

   วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

   “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี” 
 

   1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1  ดูแลไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนน ตรอก ซอย ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน 
   1.2  ดูแล ปรับปรุง รางระบายน้ำเพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   1.3  ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดให้ได้มาตรฐานและมีสภาพใช้งานได้ 
   1.4  ปรับปรุงระบบประปา เพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพและสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึงทั้ง
เขตเทศบาล  
   2.  ด้านการศึกษา 
   2.1  ส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
   2.2  สนับสนุนงบประมาณ ด้านอุปกรณ์การศึกษาให้เพียงพอ 
   2.3  สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลบ้านเหลื่อม และเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 
   2.4  เตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล             
บ้านเหลื่อม 
   2.5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการให้ครอบคลุม เพื่อต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

   3.  ด้านสาธารณสุข 
   3.1  จัดให้มีถังขยะที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
   3.2  จัดระบบขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 



๔ 

 

   3.3  รณรงค์และป้องกันโรคติดต่อในเขตชุมชน เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก 
   3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)  
  4.  ด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา 
   4.1 ส่งเสริม สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ ศาสนา วันสำคัญของชาติ ประเพณี
ของชาวพุทธ  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
   4.2 ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมเพื ่อปลูกฝังให้คณะผู้บริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง  
พนักงานจ้าง เล็งเห็นความสำคัญของชาติ ศาสนา และเคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ประชาชน 
   4.3 ส่งเสริม  สนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 

   5.  ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   5.1 รณรงค์และสนับสนุนให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและประชาชนในการ
รักษาความเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยการจัดหางบประมาณในการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงให้มากขึ้น 
   5.2 จัดให้มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
ในการดำรงชีพ  และมีการสงเคราะห์  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับสวัสดิการตามสิทธิและตามระเบียบ
ของราชการอย่างทั่วถึง 
   5.3 จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความสามารถ
มาใช้ในการประกอบอาชีพและมีรายได้ในการดูแลตัวเองและครอบครัว 
   5.4 ส่งเสริมด้านอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชน 
 

   6.  ด้านการบริหาร 
   6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ 
   6.2  บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และเอกชนในการแก้ปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน 
   6.3  นำการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ พัฒนาระบบงาน และสมรรถนะของบุคลากรทุก
ระดับ มีการจัดการระบบการบริหาร การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ 
และการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด ถูกต้อง และรวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อ
มารับบริการ 
   6.4  การบริหารงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐ จังหวัด และปฏิบัติตาม
แนวทางนโยบายของรัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   6.5  ส่งเสริมให้บุคลากรนำหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการ
ปฏ ิบ ัต ิราชการ ประกอบด้วย หล ักน ิต ิธรรม หล ักค ุณธรรม ห ล ักความโปร ่งใส หล ักการม ีส ่วนร ่วม                        
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
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   6.6  ระบบการให ้บร ิการประชาชน โดยส ่งเสร ิมการพัฒนาศ ักยภาพของผ ู ้บร ิหาร                  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างเทศบาล รวมถึงผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชน                   
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ บริการประชาชนด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเอง เป็นเทศบาลยิ้ม 
   6.7  พัฒนาระบบสื ่อสารประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข ้อมูลข ่าวสารให้แก่ประชาชน                  
การจัดซื้อ จัดจ้าง การคลัง การให้บริการด้านต่างๆ ของเทศบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ พร้อมทั้งข้อมูล
ข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
   6.8  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน
การให้บริการ นำองค์กรไปสู่จุดหมาย      

   นโยบายที่กล่าวมานี้   ดิฉันและคณะฯ  มีความตั้งใจที่จะนำนโยบายที่ได้แถลงต่อที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   มาปฏิบัติตามภารกิจของเทศบาล  ภายใต้ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน                 
ทั้งจาก    ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ฝ่ายบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง รวมถึงประชาชน
ผู้มีส่วนร่วมโดยตรง ที่จะร่วมสนับสนุนการทำงานของเทศบาล ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดิฉันและคณะฯ มี
ความตั้งใจที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ให้เจริญก้าวหน้า บรรลุนโยบายและเกิดผลในทางปฏิบัติ เกิด
ประโยชน์สุขอย่างแทจ้ริงต่อประชาชนสืบไป 
 

   ทั้งนี้ ดิฉันจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ  เพื่อร่วมกันตรวจสอบและพัฒนาเทศบาล
ตำบลบ้านเหลื่อม ให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนและสร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นและประเทศชาติ ต่อไป 
 

    จึงเรียนมาเพ่ือสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมทราบ 
 

                (ลงชื่อ)     ภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ 
                 (นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ) 
                         นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
นางศุภิสรา  หาญนอก    - มีท่านใดจะอภิปราย  หรือมีข้อสงสัยใดจะซักถามหรือไม่คะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม    - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก - หากไม่มีท่านใดอภิปราย สงสัยหรือมีข้อซักถามใดๆ เพ่ิมเติม   
ประธานสภาเทศบาล    เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ นโยบายของนายกเทศมนตรีตามท่ีได้แถลงแล้ว                                                     
ที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔          ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

๔.๑  การคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน 
                 หลักประกันสุขภาพ 

นางศุภิสรา  หาญนอก   - เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ  - ชี้แจงญัตติ   
นายกเทศมนตรี 
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แบบขอเสนอญัตติ 
 

                                                                              ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
                                                                           ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม 

 จังหวัดนครราชสีมา  ๓๐๓๕๐ 
 

                                   วันที่  ๖ เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  เสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ        
           

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพ   ดังนี้    
                    

หลักการ 
  เพ่ือให้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น  หรือพ้ืนที่  
เป็นไปตามวัตถุประสงค์  และหลักเกณฑ์ท่ีประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน  และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  ๒๕๖๑  กำหนด  

เหตุผล 
 เพ่ือให้การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
เป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม  และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนด้านสาธารณสุข  จึงขอให้สภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเพื่อเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน ๒ คน  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ  กองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ข้อ  ๑๒  ต่อไป 
 

                     ขอแสดงความนับถือ 

                                                      (ลงชื่อ)    ภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ      ผู้เสนอ 
                                                                (นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ) 
                                                    ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
 

นางศุภิสรา  หาญนอก   -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น  - ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล    เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน  และบริหารจัดการ 

      กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  พ.ศ.  ๒๕๖๑  
        ข้อ  ๑๒  ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น  จำนวนสองคน   เป็นกรรมการ 
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 (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      มอบหมาย  จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
 (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น  ที่คัดเลือก 
      กันเอง  จำนวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมการ 
 (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง  จำนวน   
      สองคน  เป็นกรรมการ 
 (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน   หรือชุมชนคัดเลือก  

               กันเอง  จำนวนไม่เกิน  ๕  คน   เป็นกรรมการ 
 (๗) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยงาน              

               รับเรื่องร้องเรียนอิสระ  ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น  (ถ้ามี)  เป็นกรรมการ                                                                                                                                            
 (๘) ปลัดเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (๙) ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ....หรือ 
      เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย   
      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๑๐)  หัวหน้าหน่วยงานคลัง  หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุด 
        ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  เป็นกรรมการและ 
         ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

นางศุภิสรา  หาญนอก     - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถาม  หรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล                                 
ที่ประชุม      - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก     - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการฯ 
ประธานสภาเทศบาล                        
นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก  - เสนอ  นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายวิชาญชัย  มานอกเจรญิรุ่งโรจน์ - เสนอนางศุภิสรา  หาญนอก 
สมาชิกสภาเทศบาล   
นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - หากไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลสมาชิกให้ความเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล    นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ และนางศุภิสรา  หาญนอก  เป็นคณะกรรมการ 

  บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ  โปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมต ิ ๑๐ เสียงให้ความเห็นชอบให้  นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์  
                                            และนางศุภิสรา  หาญนอก  เป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน 

  สุขภาพ    งดออกเสียง  ๒  เสียง 
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๓.๔  ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนา  
       ท้องถิ่นและ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

นางศุภิสรา  หาญนอก   - เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง    
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ  - ชี้แจงญัตติ   
นายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
   ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม                    
                                                            วันที่  ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

เรื่อง  ขอเสนอญัตติ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 คน  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  จำนวน  3  คน  รวมทั้งสิ้น  6  คน  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  ข้อ 8  และข้อ  28  ขอให้สภาท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อเป็นคณะกรรมการดังกล่าวตามหนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/            
ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
               ขอแสดงความนับถือ 
                                             (ลงชื่อ)   โอฬฌิกาญจน์    คิดเห็น       ผู้เสนอ 
                                                      (นายโอฬฌิกาญจน์    คิดเห็น)  

     ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
     นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม   
                                    

นางศุภิสรา  หาญนอก   -  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๓)                    
                                           พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ ๘  ใหผู้้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
                                           ท้องถิ่นประกอบด้วย   (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
                                           จำนวนสามคน 

             วรรคสองกรรมการตาม (๓)- (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราว            
ละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
 



๙ 

 

 ข้อ ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ  
 ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 
           วรรคสาม  กรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและ 
           อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่      
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  - ไม่มี 
นางศภุิสรา  หาญนอก  - เชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล     พัฒนาท้องถิ่น  โดยเสนอชื่อทีละคนและให้มีผู้รับรองสองคนค่ะ 
นายวิชาญชัย  มานอกเจรญิรุ่งโรจน์ -เสนอ นายมนูญ  เทศนอก 
สมาชิกสภาเทศบาล                                         
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง คนที่  ๑  นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ 
      คนที่  ๒  นายกิตติ  นงนอก 
นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์  - เสนอ  นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูมิ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง คนที่ ๑ นายมนูญ  เทศนอก 
      คนที่ ๒  นางประดิษฐ์  ถานอก 
นางประดิษฐ์  ถานอก  - เสนอ นางสิงห์หา  เทศนอก 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง คนที่  ๑  นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ 
      คนที่  ๒  นายประจักษ์  ปราบนอก 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก  -หากไม่มดีิฉันขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลสมาชิกให้ความเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล   นายมนูญ  เทศนอก , นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูมิ  และนางสิงห์หา เทศนอก 

 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  โปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมต ิ ๘  เสียงให้ความเห็นชอบให้  นายมนูญ  เทศนอก ,                       
                                           นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูม ิ และนางสิงห์หา เทศนอก  เป็นคณะกรรมการพัฒนา 

  ท้องถิ่น   งดออกเสียง  ๔  เสียง 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อสมาชิกสภาเพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล    ติดตามและประเมินผลแผน  โดยเสนอชื่อทีละคนและให้มีผู้รับรองสองคนค่ะ 
นายวิชาญชัย  มานอกเจรญิรุ่งโรจน์ - เสนอ นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก 
 สมาชิกสภาเทศบาล                                         
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง คนที่  ๑  นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ 
      คนที่  ๒  นายมนูญ  เทศนอก 
 



๑๐ 

 

นายมนูญ  เทศนอก  - เสนอ  นายกิตติ  นงนอก 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง คนที่  ๑  นายวิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์ 
      คนที่  ๒  นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก 
นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ - เสนอ นายเกรียงไกร  ชิตพล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง คนที่  ๑  นางสิงห์หา  เทศนอก 
      คนที่  ๒  นางประดิษฐ์  ถานอก 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก  -หากไม่มดีิฉันขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลสมาชิกให้ความเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล   นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก , นายกิตติ  นงนอก  และนายเกรียงไกร  ชิตพล 

 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมต ิ ๙  เสียงให้ความเห็นชอบให้  นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก ,   

  นายกิตติ  นงนอก  และนายเกรียงไกร  ชิตพล  เป็นคณะกรรมการติดตาม 
  และประเมินผลแผน  งดออกเสียง  ๓  เสียง 

นางศุภิสรา  หาญนอก  - ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการทั้ง ๒ ชุด 
ประธานสภาเทศบาล      
ที่ประชุม   - รับทราบ 
 
    ๓.๓ การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับนักการเมือง               
                                              ฝ่ายสภา 
นางศุภิสรา  หาญนอก   -  เชิญเลขานุการชี้แจงระเบียบ กฎหมาย 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น - ตามระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภา  
เลขานุการสภาเทศบาล       ท้องถิ่น ได้กำหนดกรอบของประมวลจริยธรรม  ประกอบด้วย 

  สาระสำคัญ  ๓  องค์ประกอบ  ได้แก่    
  องค์ประกอบท่ี  ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม  อย่างน้อยจะต้องกำหนดให้มี  
  ค่านิยม    หลัก  ๙  ประการตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดไว้ด้วย 
  ค่านิยมหลัก  ๙ ประการ  ของข้าราชการการเมือง      ได้แก่ 
   ๑. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๒. ยึดมั่นคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๓. มีจิตสำนึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ 
   ๔. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี   
        ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ๕. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
    ๖. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือก       
        ปฏิบัต ิ



๑๑ 

 

    ๗. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน  
         ข้อเท็จจริง 

    ๘. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ 
        ได ้
    ๙. ยึดมั่นในหลักจรรยาของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ดี 
     องค์ประกอบที่  ๒  กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  ควร   
        กำหนดให้ มีคณะกรรมการจริยธรรม  เพื่อทำหน้าที่ควบคุม  กำกับดูแล   
        ส่งเสริม  และให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลใช้ประมวลจริยธรรม 
        ในองค์กร 
    องค์ประกอบท่ี ๓ ขั้นตอนการลงโทษ  ควรกำหนดขั้นตอนการลงโทษให้   
        ชัดเจน 
  -  สำหรับแนวทางในการจัดทำประมวลจริยธรรมในองค์ประกอบที่   ๒    
     กลไก  และระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  จะมีการแต่งตั้ง 
     คณะกรรมการจริยธรรม  ที่มาจากสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน  ๒  ท่าน    
     ขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลได้ปรึกษาและเสนอผู้ที่สมควรจะเป็น  
      คณะกรรมการจริยธรรม  จำนวน  ๒  ท่านค่ะ    

นางศุภิสรา  หาญนอก    - มีท่านใดมีข้อสงสัยใดจะซักถามหรือไม่คะ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม    - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - หากไม่มีท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถามใดๆ  เพ่ิมเติม  ที่ประชุมจะได้   
ประธานสภาเทศบาล      ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
                                            ในส่วนของสภาเทศบาล   ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อค่ะ   
นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ -  เสนอนายประจักษ์  ปราบนอก   
สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง คนที่  ๑  นายวิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์ 
      คนที่  ๒  นายกิตติ  นงนอก 
นายมนูญ  เทศนอก  -  เสนอนางสิงห์หา   เทศนอก  
สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ประชุม  - ผู้รับรอง คนที่  ๑  นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ 
      คนที่  ๒  นางประดิษฐ์  ถานอก 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล   
ที่ประชุม   -ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - หากไม่มีดิฉันขอมติที่ประชุมสภาเทศบาลสมาชิกให้ความเห็นชอบให้ 
ประธานสภาเทศบาล   นายประจักษ์  ปราบนอก, นางสิงห์หา   เทศนอก  เป็นคณะกรรมการ 

 จริยธรรมสำหรับนักการเมืองฝ่ายสภา    โปรดยกมือค่ะ 
 
 



๑๒ 

 

ที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมต ิ ๘ เสียงให้ความเห็นชอบให้ นายประจักษ์  ปราบนอก,                 
                                            นางสิงห์หา   เทศนอก  เป็นจริยธรรมของข้าราชการการเมืองในส่วนของ 
                                            สภาเทศบาล   
ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องอ่ืนๆ 

๕.๑  แนะนำผู้ช่วยผู้บริหาร  เลขานุการนายกเทศมนตรีและท่ีปรึกษา 
                                               นายกเทศมนตรี 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีค่ะ  
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - แนะนำรองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรีและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี     นายกเทศมนตรี   
      ๑. นางสาวชัชฎาภรณ์  รานอก  รองนายกเทศมนตรี  คนที่  ๑ 
        ๒. นางลำพวน  ไกรอ่ำ  รองนายกเทศมนตรี  คนที่  ๒ 
       ๓. นายชำนาญ  ภิบาลศิลป์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
       ๔. นายยศวัจน์  เลาวัณย์ศิริ  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ที่ประชุม   - รับทราบ              

นางศุภิสรา  หาญนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัยอื่นใดจะซักถามในระเบียบวาระอ่ืน ๆ หรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล             ถ้ามี เชิญคะ่ 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ในวันพรุ่งนี้คือวันที่  ๑๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  ทางคณะผู้บริหารจะลงพื้นที่ 
นายกเทศมนตรี    ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ  หมู่ที่  ๑  หมู่ที่  ๒  หมู่ที่  ๔  และหมู่ท่ี  ๕  ขอเชิญ 

            สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมออกเยี่ยมผู้สูงอายุด้วยกัน  ตามวันเวลาที่ 
            กำหนด 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นายวิชาญชัย  มานอกเจรญิรุ่งโรจน์ - ขอแจ้งเรื่องไฟส่องว่างบ้านวังแร่  ช่วงจากปากทางเข้าบ้านวังแร่- บ้านนาย 
สมาชิกสภาเทศบาล                    ลองเดช  ฆ้องนอก  อยากให้ใช้ไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ครับ 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - การขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  จะต้องสำรวจจุดติดตั้งแล้วแจ้งไปยังการ 
นายกเทศมนตรี             ไฟฟ้าเพ่ือประมาณการค่าใช้จ่าย  โดยเทศบาลจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย   ไฟฟ้า  
                                           สาธารณะหากจุดใดไม่จำเป็นก็ไม่อยากให้ติดตั้งเพราะจะต้องรับภาระด้านค่า 
                                           ไฟด้วยค่ะ 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - ขอลงพื้นที่สำรวจระยะทางเพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนครับ 
ปลัดเทศบาล 
นายวิชาญชัย  มานอกเจรญิรุ่งโรจน์ - อยากให้ใช้ไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล       
นายเกรียงไกร  ชิตพล  - ขอเสนอให้มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายซอยบ้านนายอุทัย  หาญนอก    
สมาชิกสภาเทศบาล    เพราะมืดมากครับ 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - หากเป็นการติดตั้งแบบโซล่าเซลล์  เดี๋ยวจะให้ช่างสำรวจราคาและศึกษาหา 
นายกเทศมนตรี    ข้อมูลให้ค่ะ  
 



๑๓ 

 

นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก - รางระบายน้ำสายหอนาฬิกา  ไปทางทิศตะวันตก  ไม่ทราบว่ามีอยู่ในแผนรึ 
สมาชิกสภาเทศบาล    ยังครับ 
นายวิชาญชัย  มานอกเจรญิรุ่งโรจน์ - สายบ้านนางยุพา  ปราบนอกก็อยากให้มีรางระบายครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล       
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - จะดูแผนให้นะคะ 
นายกเทศมนตรี  
นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ - น้ำประปาสายบ้านดอนทองมีปัญหาน้ำไหลไม่ถึง อยากให้หาวิธีการแก้ไข  
สมาชิกสภาเทศบาล                    เพ่ือให้ชุมชนดอนทองได้ใช้น้ำอย่างทั่งถึงค่ะ 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ในส่วนปัญหาก็พอทราบมาบ้างค่ะ  ในการเจาะบาดาลน้ำใช้ได้  หรือไม่ 
นายกเทศมนตรี               อย่างไรเชิญปลัดชี้แจง 
นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น - สำหรับปัญหาเรื่องระบบประปาสายบ้านดอนทองขัดข้องเป็นปัญหาที่มีมา 
ปลัดเทศบาล    นาน  คือระบบแรงดันน้ำเนื่องจากชุมชนดอนทองอยุ่พื้นที่สูง  ในการผลิตน้ำ 
                                            แต่ละวัน  เมื่อปล่อยน้ำจากหอถังสูงน้ำจะไหลไปในจุดที่ต่ำ  ส่วนการเจาะ 
                                            บาดาล ปัจจุบันมีอยู่  ๒  จุด  วัตถุประสงค์คือจะใช้เติมที่สระน้ำหนองใหญ่  

             แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้งาน  หากจะแก้ไขปัญหาควรจะสร้างถังน้ำเพ่ือใช้ 
  เฉพาะชุมชนดอนทอง   หรือไม่ก็จัดทำระบบประปาเป็นถังท่ีแยกต่างหาก 
  เพ่ือใช้สำหรับชุมชนดอนทอง  ส่วนการแก้ปัญหาจะขอให้ทางหัวหน้าฝ่าย 
  ผลิตฯ  เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ  เชิญครับ 

จ่าเอกฐากูร   เพ็งระเกษ  - สำหรับการผลิตประปา  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นที่ทราบดีว่าเกิดจากพ้ืนที่สูง
หัวหน้าฝ่ายผลิต  บริการ ฯ   แรงดันน้ำไม่ถึง  เพราะที่ผ่านมาท่อน้ำประปาที่ส่งน้ำไปยังชุมชนดอนทอง  

  เป็นท่อเมนต์ที่ใช้ร่วมกับชุมชนบ้านหนองใหญ่  แล้วแยกไปเส้นที่ร่วมกับ  
  ชุมชนบ้านกลางและ ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ  ปัญหาดังกล่าวได้ดำเนินการ 
  บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาแล้ว  โดยวางท่อเมนต์ใหญ่  ขนาด 
  เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๔  นิ้วจากหอถังสูงเพื่อมาเชื่อมต่อเข้าสู่ท่อเมนที่มีอยู่ใน 
  บริเวณหอนาฬิกา  แล้วจะมีวาล์วเปิด-ปิดสำหรับควบคุมการไหลของน้ำให้ 
  ไปสู่ชุมชนดอนทองครับ 

นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - สำหรับการปรับเวลาในการเปิดให้บริการน้ำประปา  หากจะเปิดน้ำจนถึง 
นายกเทศมนตรี     เวลา  ๒๒.๓๐ น.  จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่  อย่างไร  ขอพิจารณา  

             อีกครั้งหนึ่ง  เพราะว่าหากเปิดตลอดเวลาเสียดายน้ำที่รั่วไหลระหว่างทาง   
   เพราะว่ารางระบายน้ำส่วนใหญ่อยู่ในท่อระบายน้ำ  บางจุดรั่วไหลเราไม่    
   สามารถรู้ได้  แต่ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน  ให้ได้มากที่สุด     
   และก็ขอฝากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านช่วยกันดูแลประชาชนร่วมกัน   
   หากมีปัญหา หรือได้รับปัญหาใดมาจากประชาชน  ก็ขอให้แจ้งมายังเทศบาล 
   เพ่ือจะได้รีบแก้ไขให้ประชาชน 
 การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ  การแก้ไขอีกช่องทางหนึ่งคือจะขอ 
   น้ำจากสระป่าช้า  ซึ่งเป็นโครงการที่อยากจะสานต่อจากเจตนาเดิมที่ตั้งใจไว้ 
   ว่าจะขอที่สาธารณะป่าช้าเพ่ือขุดบ่อสำหรับกักเก็บน้ำ  แต่ก็หมดวาระ 
   เสียก่อน   ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีสระน้ำแล้ว การจะขอใช้ต้องประสาน   
   และร่วมกันกับฝ่ายปกครองอีกครั้งหนึ่ง 



๑๔ 

 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก - รางระบายน้ำที่ไหลมาจากบ้านดอนทอง  น้ำไม่ไหลไปตามท่อระบายที่สร้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล    จะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับ 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - สาเหตุที่น้ำไม่ไหลเกิดจากดินที่มีการทับถมมานาน  เพราะไม่มีการลอกราง 
นายกเทศมนตรี     ระบายน้ำมาเป็นเวลานาน  และฝารางระบายน้ำก็ไม่สามารถเปิดได้   

             เนื่องจากการเทคอนกรีตทับ  ซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ เพราะเกิด 
   กับถนนหลายสายในเขตเทศบาล   ตอนนี้กำลังสำรวจเพื่อเร่งแก้ไขปัญหา 
   โดยอาจจะต้องมีการกรีดถนนในส่วนที่ทับฝารางระบายน้ำ  เพ่ือจะเปิดฝา 
   รางแล้วทำการขุดลอก     ปัญหาของดินที่ทับถมมานานเกินกว่าที่จะใช้ 
   กำลังคนในการขุดลอกแล้ว  ตอนนี้กำลังศึกษารายละเอียดการทำงานของรถ   
   ขุดหน้าตักหลังว่าสามารถใช้ประโยชน์ใดได้บ้าง  และสามารถที่จะนำมาใช้ 
   ในการขุดลอกรางระบายน้ำได้หรือไม่   อย่างไร  เพราะรางระบายน้ำมีท่อ 
   น้ำประปาอยู่ในนั้นด้วย   จะสามารถดำเนินการแก้ไขได้มากน้อยเพียงใด   
   หรือต้องใช้เวลาในการแก้ไขนานเพียงใดก็ยังไม่สามารถตอบได้  แต่จะ 
   พยายามแก้ไขให้ดีที่สุด  และจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ  มีท่านใดจะ 
   เสนอความต้องการใดอีก  ขอเชิญนะคะ  เพราะตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาจะ 
   ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล  หากโครงการที่ยังไม่มีในแผนพัฒนา 
   จะได้นำมาบรรจุในรอบนี้ค่ะ  

นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ - อยากให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าร์เซลล์บริเวณซุ้มประตูทุกจุด 
สมาชิกสภาเทศบาล    ที่มีการก่อสร้างใหม่ค่ะ 
นายเกรียงไกร  ชิตพล  - ขอเสนอให้มีการเปลี่ยนถังขยะใหม่ทั้งหมดครับ  เพราะของเดิมเก่าและชำรุด 
สมาชิกสภาเทศบาล     แล้ว 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - สำหรับการเปลี่ยนถังขยะ  คงต้องทยอยเปลี่ยนไปเป็นรอบๆค่ะ  แต่รับปาก 
นายกเทศมนตรี     ว่าจะแก้ไขให้ค่ะ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - อยากให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชุมชนค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - กล้องวงจรปิด  ทราบมาว่ามีโครงการที่จะติดตั้งแล้ว จุดไหนบ้าง  ขอให้ 
นายกเทศมนตรี     เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง  เชิญค่ะ 
นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น - สำหรับโครงการติดตั้งกล้องวงปิด  ภาพรวมได้สำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งไว้ทั้งเขต 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง    เทศบาลแล้ว  แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณจึงมีการแบ่งโซนติดตั้ง                     

                       เป็น  ๒  โซน  โดยจุดที่จะติดตั้ง ประกอบด้วย ๑.จุดแยกไปรษณีย์   
                       จำนวน  ๒  ตัว ๒.จุดแยกทางเข้าชุมชนหนองใหญ่  จำนวน  ๒  ตัว 

            ๓. จุดบริเวณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านเหลื่อม  
             จำนวน  ๑  ตัว  ๔. จุดบริเวณทางเข้าชุมชนดอนทอง ฝั่งพิมานทองรีสอร์ท   
             จำนวน  ๑  ตัว  สว่นความคืบหน้าในการดำเนินการ  อยู่ระหว่างการขอ 
             อนุมัติจากคณะกรรมการ ICTระดับจังหวัด   เนื่องจากขณะที่ขออนุมัติจาก 
             สภา  กบัตอนท่ีขออนุมัติจากคณะกรรมการ  ICT ระดับจังหวัด  คุณสมบัติ   
             หรือสเปคเปลี่ยนไป  จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ตรงกับสเปคที่ทาง   ICT  
             กำหนด ค่ะ  



๑๕ 

 

นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ปัจจุบันกล้องวงจรปิด  มีความสำคัญมาก  กรณีมีเหตุจะสามารถใช้ภาพใน 
นายกเทศมนตรี     การติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้  จะพยายามติดตั้งให้ได้ครบทุกจุดที่สำคัญ  รวมทั้ง 

  ที่สำนักงานเทศบาลด้วย  จะขอดูในแผนพัฒนาเทศบาลก่อนว่ามีอยู่ในแผน 
  หรือยัง  ถ้าไม่มีจะบรรจุในแผนจะบรรจุลงในแผน พ.ศ. ๒๕๖๕  ส่วนเรื่องท่ี   
  เกี่ยวกับสาธารณภัยหากเกิดปัญหาจะดำเนินการแก้ไขให้เร็วที่สุด 

นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูมิ  - ขอเสนอเรื่องน้ำไหลลงที่นาชาวบ้านทำให้ไม่ได้ผลผลิต  ขอให้ดำเนินการ
สมาชิกสภาเทศบาล    แก้ไขให้ด้วยครับ  หกจะต่อท่อเพ่ือให้น้ำไหลลงโสกคอม  จะหาสามารถทำได้ 

            หรือไม่ครับ  และขอแจ้งไฟฟ้าส่องสว่างดับบริเวณ  หน้าบ้านนางสิงห์ทอง-                 
            หาญนอก,  นายสมยา  ทานอก  และหน้าบ้านของข้าพเจ้า  รวม  ๓  จุด 

นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - เรื่องน้ำไหลเข้านาจะพยายามไปคุยกับเจ้าของนาแต่ละเจ้า  ว่าแก้ไขปัญหา 
นายกเทศมนตรี     อย่างไร  จึงจะสามารถแก้ไขได้    เพราะเป้นปัญหาค่อนข้างใหญ่  และต้อง 

  ใช้งบประมาณเยอะมากหากจะดำเนินการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย  ต้อง 
  ศึกษารายละเอียด  เก็บข้อมูลให้เยอะ  แต่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะลง 
  พ้ืนที่ไปคุยกับชาวบ้านเป็นรายๆไปก่อนค่ะ 

นางสิงห์หา  เทศนอก  - ขอเสนอให้ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสายทางลงไปดอนเปล้าสุดเขตเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล                    และขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลสวนสาธารณะหนองฝ้าย  หนองคอนด้วยค่ะ 
นางประดิษฐ์  ถานอก  - ขอเสนอให้พนักงานเก็บขยะช่วยเก็บกวาดพ้ืนที่บริเวณถังขยะให้ด้วย  และถัง 
สมาชิกสภาเทศบาล    ขยะไม่พอใส่  และแจ้งถนนสายป่าช้าชำรุด  ขอให้ช่วยซ่อมแซมด้วยค่ะ 
 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - เรื่องการเก็บขยะจะได้มีการปรับแผนในการเก็บอีกครั้งหนึ่ง  รวมทั้งการดูแล  
นายกเทศมนตรี     บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะด้วย    ชว่งนี้เป็นช่วงที่เกิดโรคระบาด  โควิด-๑๙   

             ทำให้ไม่สามารถท่ีจะลงพ้ืนที่เพ่ือรับทราบความต้องการ  หรือปัญหาความ 
             เดือดร้อนของชาวบ้านได้   ส่วนเรื่องถนนชำรุดจะให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ 

   ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ 
นายเกรียงไกร  ชิตพล  - ปัจจุบันสนามเทนนิสของชุมชนดอนทองไม่ได้ใช้ประโยชน์จะสามารถ                  
สมาชิกสภาเทศบาล              ปรับเปลี่ยนเป็นสนามกีฬาอย่างอ่ืนได้หรือไม่ 
 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - หากต้องการจะใช้ประโยชน์อย่างไร  ก็ให้เสนอมาว่าจะใประโยชน์ใด   
นายกเทศมนตรี     อย่างไร  หากเป็นการใช้ประโยชน์และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนก็ยินดีที่จะ 

  ดำเนินการให้  โดยให้ทางชุมชนได้มีมติในชุมชนว่าเห็นสมควรจะใช้ประโยชน์ 
  ใด 

นางศุภิสรา  หาญนอก  - ลู่วิ่งหนองใหญ่บริเวณศาลปู่ตาบ้านดอนทอง  ฤดูฝนหากฝนตกน้ำจะขัง  
ประธานสภาเทศบาล    เพราะเป็นลู่วิ่งคอนกรีต  ขอให้ช่วยปรับปรุงให้ด้วยค่ะ  และขอสอบถามว่า 

                       ศูนย์ฟิตเนสจะเปิดให้บริการได้เมื่อไรคะ 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ขอไปดูสถานที่ก่อนนะคะว่าจะต้องปรับปรุงส่วนไหนบ้าง  จะเปิดให้บริการได้ 
นายกเทศมนตรี     เมื่อไร  จะแจ้งให้ทราบอีกทีนะคะ 
นายมนูญ  เทศนอก  - ขอเสนอให้ก่อสร้างถนนสายเลียบคลองโสกคอมจากฝั่งถนนทางหลวง 
สมาชิกสภาเทศบาล     หมายเลข  ๒๓๖๙  ถึงถนนสายบ้านตลาด ครับ  
 



๑๖ 

 

นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - จะลงพ้ืนที่สำรวจให้นะคะ  ว่าจะสามรถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร 
นายกเทศมนตรี                        ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกันเสนอโครงการ  มีปัญหาใดๆก็ขอให้แจ้งมา 

  นะคะดิฉันยินดีรับฟัง  และยินดีที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านค่ะ 
ทีประชุม   - รับทราบ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัยอ่ืนใดจะซักถาม  มีข้อแนะนำใด  หรือมีสิ่งใดจะนำเรียน 
ประธานสภาเทศบาล                   ปรึกษาต่อที่ประชุมสภาเทศบาล หรือไม่  
ที่ประชุม   -  ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ การประชุมสภาเทศบาลก็ได้ 
ประธานสภาเทศบาล                   ดำเนินการ ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควร และครบทุกระเบียบวาระแล้ว  
    ขอปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมครั้งแรก ขอบคุณค่ะ 
 

ปิดประชุม   เวลา  ๑๒.๐๐  น.   
 
 

                                    (ลงชื่อ)      พิมลพรรณ  รานอก          จดรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวพิมลพรรณ  รานอก) 
                                               ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 
 
 

 (ลงชื่อ)         โอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                            (นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น) 
                                      เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่   ๑๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๔ 
 
       
   ฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์                  วิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์                     ประดิษฐ์  ถานอก 
(นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์)           (นายวิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์)              (นางประดิษฐ์  ถานอก)        
    ประธานกรรมการ                      กรรมการ             กรรมการ 
 
 
    
                                      (ลงชื่อ)  ศุภิสรา  หาญนอก       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นางศภุิสรา   หาญนอก) 
                                         ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   


