
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่  ๒๔   กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   

--------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. นางศภุิสรา  หาญนอก                  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายกิตติ  นงนอก        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  
๓. นายมนูญ  เทศนอก         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๔. นางประดิษฐ์  ถานอก         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๕. นายประจักษ์  ปราบนอก        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๖.นางสิงห์หา  เทศนอก         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   
๗. นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูมิ         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๘. นายเกรียงไกร  ชิตพล         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๙. นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๐.นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๑.นายวิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
ผู้ไม่มาประชุม 

นายใจ  แท่นนอก       รองประธานสภาเทศบาล  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศริิ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๒. นางสาวชัชฎาภรณ์  รานอก  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๓. นางลำพวน  ไกรอ่ำ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๔. นายชำนาญ  ภิบาลศิลป ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๕. นายยศวัจน์   เลาวัณย์ศิร ิ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๖. นางสุขสันต์  สุขเจริญ   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
๗. นางพณิฐนันท์  สร้อยสุขาพาพันธ์        หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง 
๘. นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๙. นายอุทัย  คณาโจทย์   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๑๐. จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ  หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบำรุง 
๑๑. นางสาววรรณิกา  จันรุณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๒. นางสาวพิมลพรรณ  รานอก             นิติกร 
๑๓. นายเสถียร  เกตุนอก   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑ 
๑๔. นางจรรยา  หาญนอก  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๘ 
๑๕. นางเบญจวรรณ  ไกรอ่ำ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๔ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    สวดมนต์ไหว้พระ 
 
 



 

 

๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ      
    ๑.๑ แจ้งการลาป่วยของรองประธานสภาเทศบาล 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - วันนี้รองประธานสภาเทศบาลป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่สามารถเข้าร่วม  
ประธานสภาเทศบาล     ประชุมได้ จึงขอลาป่วยค่ะ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
    ๑.๒  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์โอไมครอน  
ประธานสภาเทศบาล    ยังแพร่ระบาดขอให้รักษามาตรการ เว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยตาม 

  มาตรการที่กำหนด  การ์ดอย่าตกค่ะ 
ที่ประชุม   - รับทราบ     
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาล 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - เนื่องจากปลัดเทศบาลซึ่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาลมีคำสั่งให้โอน (ย้าย)  
ประธานสภาเทศบาล   ไป ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาล สังกัดเทศบาลตำบลหนองหัวแรด  อำเภอ 
   หนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา  ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   
                              ที่ ๕๓๕ /๒๕๖๔   เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ทำให้ตำแหน่ง 
 เลขานุการสภาเทศบาลว่างลง   จึงให้สภาเทศบาลเลือกเลขานุการสภา 
 เทศบาลแทนตำแหน่งที่ว่างลง  เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชั่วคราวชี้แจง 
                                           ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
นางสุขสันต์  สุขเจริญ             - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.                  
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                   ๒๕๔๗  แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล               ข้อ  ๑๕  เมื่อประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือ 
เลขานุการสภาชั่วคราว                 เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น  ให้ 

   สภาท้องถิ่นเลือก ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  หรือ 
   เลขานุการสภาท้องถิ่น  แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  ดังนี้ 
 (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น  ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภา 
ท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างลงในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีข้ึนคราวแรกนับ 
แต่วันทีต่ำแหน่งว่างลง 

ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้
บังคับโดย อนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว  ให้เลขานุการ
สภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้นจากตำแหน่ง 

ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมี
สิทธิเสนอ ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่
น้อยกว่าสองคน  โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้ง
เดียว ชื่อที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือก
จากชื่อเหล่านั้น 



 

 

๓ 

ข้อ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภา
ท้องถิ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น  ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ
แต่งตั้งเพียงตำแหน่ง ละหนึ่งคน  ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

ข้อ  ๑๘  ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง  เป็น
เลขานุการสภาท้องถิ่น  ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

นางศุภิสรา  หาญนอก  - ขอเชิญที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลหรือพนักงานเทศบาลเป็น 
ประธานสภาเทศบาล    เลขานุการสภาเทศบาล พร้อมมีผู้รับรองชื่อละสองท่าน  เชิญค่ะ   
นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ - ขอเสนอ  นางสาวพิมลพรรณ  รานอก  ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒   เป็นเลขานุการสภาเทศบาล ค่ะ  
ผู้รับรอง    - ๑.นายมนูญ  เทศนอก  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   
                                            ๒.นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒   
นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอชื่อผู้ใดเป็นเป็นเลขานุการสภา 
ประธานสภาเทศบาล              เทศบาล  อีกหรือไม่ เชิญค่ะ  
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้ที่จะรับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาลอีกเนื่องจาก 
ประธานสภาเทศบาล             มีการเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นเลขานุการเพียงคนเดียว  จึงถือว่าผู้นั้น 

  เป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาล   
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - หากไม่มีผู้ใดเสนอชื่อผู้ที่จะรับเลือกเป็นเลขานุการสภาเทศบาล  สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล             เทศบาลท่านใดเห็นสมควรให้นางสาวพิมลพรรณ  รานอก  ตำแหน่งนิติกร 
                 เป็นเลขานุการสภาเทศบาล  โปรดยกมือค่ะ 
ทีป่ระชุม   - มีมติ  ๑๐ เสียง  เห็นชอบให้นางสาวพิมลพรรณ  รานอก  ตำแหน่งนิติกร 

  เป็นเลขานุการสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - เชิญผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔   
                                         ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล   บ้านเหลื่อม   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
                                           ว่าจะมีการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่     

  เชิญคะ่ 
ที่ประชุม   - ตรวจรายงานการประชุม   
นางศุภิสรา  หาญนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัย  ข้อซักถามหรือแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                   หรือไม่ 
นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ - ขอแก้ไขบรรทัดที่  ๓ นับจากบรรทัดสุดท้าย  จากกรรมการชุมชนบ่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒           ดอนทอง  แก้ไขเป็น กรรมการชุมชนบ้านดอนทอง    



 

 

๔ 

นางศุภิสรา  หาญนอก - มีท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใดๆ    อีกหรือไม่คะ 
ประธานสภาเทศบาล    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก - เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใดๆเพ่ิม    ดิฉันขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล   รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  สมัยสามัญ   

  สมัยที่ ๔  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ตามท่ีขอแก้ไข ขอมติรับรอง   
  โปรดยกมือ  ค่ะ 

ที่ประชุม  - ที่ประชุมมีมติ  ๑๐  เสียงรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ   
         สมัยที่ ๔  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๔  และตามที่ขอแก้ไข งดออก 
                                             เสียง  ๑  เสียง 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา   
    ๔.๑ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                        
                                              พ.ศ. ๒๕๖๕  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่า  
                                              ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
นางศุภิสรา  หาญนอก - เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ชี้แจงญัตติ    
นายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                           ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                                                          ๓๕๑  หมู่ที่  ๒ ตำบลบ้านเหลื่อม   
อำเภอบ้านเหลื่อม  นม  ๓๐๓๕๐ 
 

                                   วันที่   ๑๕   เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๕  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้            

หลักการ 
  ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 
๒๕๖๕     ไปแล้วนั้น   เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  และไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
มีรายการดังต่อไปนี้  
  การโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

๑. แผนงานบริหารทั่วไป  
    งานบริหารทั่วไป 

       งบลงทุน     
             หมวดค่าครุภัณฑ์   
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   (1) ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
         เครื่องเสียงแบบพกพา                                ตั้งไว้   8,๐๐๐ บาท   

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเสียงแบบพกพา  จำนวน  2  เครื่องๆละ  4,0๐๐ บาท  เป็นเงิน
จำนวน  8,๐๐๐ บาท   

มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
  1.  สามารถชาร์จแบตในตัวเครื่องได้ 

2. พร้อมไมล์ลอยแบบถือ 
3. สามารถใช้ USB/SD card 
4. กำลังไฟ AC 220 V 56 - 60 Hz 
5. สามารถเล่น MP3/FM 
6. รับสัญญาณบลูทูธได้   ฯลฯ 

                  จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  (สำนักปลัดเทศบาล) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่  4  พ.ศ. 2565  หน้า  6  ลำดับที่  4 
      (2)  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
         เครื่องประเมินความพึงพอใจ                          ตั้งไว้   20,๐๐๐ บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องประเมินความพึงพอใจ  จำนวน  1 ชุดๆ ละ  4  เครื่อง เป็นเงิน
จำนวน  20,000  บาท 

มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้ 
- โปรแกรมประเมินความพึงพอใจ 
- สามารถปรับระดับได้   5  ระดับ 
- ระบบแบบไร้สาย (Wireless)  ฯลฯ 

                   จ ัดซื ้อตามราคาท้องตลาดเนื ่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภ ัณฑ์  (สำนัก
ปลัดเทศบาล) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565  เพ่ิมเติมครั้งที่  4  พ.ศ. 2565  หนา้  7  ลำดับที่  5 
  ๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
                    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            งบลงทุน   
                     หมวดค่าครุภัณฑ์   
                     ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน 

 เรือท้องแบน                                           ตั้งไว้  35,000  บาท 
เพ่ือจัดซื้อเรือท้องแบน  จำนวน  1  ลำๆละ  35,๐๐๐  บาท   
มีคุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  
- แบบท้องแบน 
- ขนาดยาวไม่น้อยกว่า  3.60  เมตร กว้าง 1.10  เมตร  สูง  0.38  เมตร   
- นั่งได้  3  คน   ฯลฯ 

          จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  (สำนักปลัดเทศบาล) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่  4  พ.ศ. 2565   หนา้  4  ลำดับที่  2 
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     ๓. แผนงานเคหะและชุมชน 
      งานสวนสาธารณะ 
      งบลงทุน 
      หมวด ค่าครุภัณฑ์ 
      ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน  

    เลื่อยโซ่ยนต์                                    ตั้งไว้     20,000  บาท 
      เพ่ือซื้อเลื่อยโซ่ยนต์  จำนวน 2 เครื่องละ 10,000.- บาท   รวมเป็นเงิน  20,000.-  บาท     
      คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้  
        1. เครื่องยนต์ ขนาด 2 แรงม้า (HP)  
        2. บาร์ขนาด 11.5 นิ้ว ฯลฯ    

   จัดซื้อตามราคาท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  (กองช่าง) 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติมครั้งที่  4  พ.ศ. 2565   หนา้  ๓  

  *** รวมโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณทั้งสิ้น   ๘3,0๐๐ บาท   
(แปดหม่ืนสามพันบาทถ้วน)***   

โอนลด 
๑. แผนงานบริหารทั่วไป 

           งานบริหารทั่วไป 
 งบบุคลากร      
หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ 
เงินเดือนพนักงาน         ตั้งไว้   3,742,98๐  บาท      หน้า 13/135   
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน      2,858,946  บาท 
โอนลดครั้งนี้                        63,0๐๐ บาท   
ยอดเงินคงเหลือหลังโอน                           2,795,946 บาท 
๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  งานก่อสร้าง 
  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 
  ประเภท เงินเดือนข้าราชการ ฯ   ตั้งไว้  1,036,000.-  บาท  หน้า 1๒๑/135   

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน                      730,440  บาท    
โอนลดครั้งนี้                                            20,000  บาท 
ยอดเงินคงเหลือหลังโอน                            710,440  บาท 

*** รวมโอนลดในครั้งนี้ งบประมาณทั้งสิ้น   ๘3,0๐๐ บาท   (แปดหม่ืนสามพันบาทถ้วน)*** 
     

เหตุผล 
 

  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุด   รองรับการให้บริการประชาชน  และ
สนองต่อนโยบายในด้านต่างๆ ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
ตำบลบ้านเหลื่อม  นั้น    



 

 

๗ 
 

   ดังนั้น  จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาล   เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๕  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งเป็นอำนาจ
ของสภาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒๗   ต่อไป               
                                            (ลงชื่อ) ภาวิกา  เลาวณัย์ศิริ     ผู้เสนอ 
                                                  (นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ) 
                                               นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม                                  

นางศุภิสรา  หาญนอก   -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวพิมลพรรณ  รานอก - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน   
  เพ่ิม  โอนลด  ที่ทำให้  ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

นางศุภิสรา  หาญนอก - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลว่าจะอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์   

 ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  หากสมาชิกสภา  
 เทศบาล   ท่านใดเห็นควรอนุมัติ  โปรดยกมือค่ะ  

ที่ประชุม - มีมติ  ๑๐  เสียง  อนุมัต ิ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                  พ.ศ. ๒๕๖๕  เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   ในงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์   
     ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอ  งดออกเสียง  ๑  เสียง  
    ๔.๒ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
นางศุภิสรา  หาญนอก - เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิร ิ - ชี้แจงญัตติ    
นายกเทศมนตรี 

แบบขอเสนอญัตติ 
                                                                              ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                                                          ๓๕๑  หมู่ที่  ๒ ตำบลบ้านเหลื่อม   
อำเภอบ้านเหลื่อม นม  ๓๐๓๕๐ 

                                   วันที่   ๑๕   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง  เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  ดังนี้    
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หลักการ 
  ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม    ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม  ครั้งที่  ๒   ซึ่งเสนอโดยประชาคมท้องถิ่น   
และมาจากความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเขตเทศบาล  

ดังนั้น   เพ่ือให้งานด้านการบริการชุมชนและสังคม   และเพ่ือเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน     ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
ซึ่งยอดเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้  (ยอด  ณ  วันที ่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕)  เป็นเงิน  ๑๘,๘๙๔,๒๒๑.๘๐  บาท  
(สิบแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) โดยดำเนินการภายใต้เงื่อนไขท่ีกำหนด
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
รักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม   ( ฉบับที่  ๔ )  พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ  ๘๙   
กำหนดแล้ว    จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมในครั้งนี้   เป็นเงิน  ๔๐๐,๐๐๐.- บาท  (สี่แสนบาทถ้วน)  มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 งานก่อสร้าง 
 งบลงทุน 
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    
 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 ๑.โครงการขุดเจาะบาดาล  บริเวณวัดดอนทอง หมู ่ที ่ 5 ตำบลบ้านเหลื ่อม  อำเภอ                  
บ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๐๐,000 (ส่ีแสนบาทถ้วน) 
 เพื ่อขุดเจาะบาดาล บริเวณวัดดอนทอง หมู ่ที ่ 5 ตำบลบ้านเหลื ่อม อำเภอบ้านเหลื ่อม                        
จังหวัดนครราชสีมา    ปริมาณงาน ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึก 30-45 เมตร 1 จุด ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำบาดาลแบบจุ่มน้ำ ซับเมิส (Submersible Pump) ขนาด 2 นิ้ว 1.5 แรงม้า ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ พร้อมถัง
แรงดัน ขนาด 150 ลิตร จำนวน 1 ถัง พร้อมอาคารควบคุม (ต่อ ๑ จุด) (ตามแบบเทศบาลกำหนด)  พร้อม
ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (กองช่าง) 
 ตั้งจ่ายจากเงินสะสม (ปรากฏใน แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  ลำดับที่  ๑๕  หน้า ๑๑  ) 

เหตุผล 
 เพื ่อเป็นการบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ
ประชาชน     ในด้านการบริการชุมชนและสังคม     เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน     และเกิดประโยชน์อย่าง
แท้จร ิงต่อประชาชนในพื ้นที ่     ซ่ึงเป็นกิจการที ่อยู ่ในอำนาจหน้าที ่ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื ่อม                               
จึงขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม  จำนวน งบประมาณ ๔๐๐,000 (สี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม   ( ฉบับที่  ๔ )  พ.ศ. ๒๕๖๑             
ข้อ  ๘๙   ต่อไป  

                  ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                      (ลงชื่อ)    ภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ  ผู้เสนอ 
                                                           (นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ) 
                                                        นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 



 

 

๙ 

นางศุภิสรา  หาญนอก   -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวพิมลพรรณ  รานอก - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝาก 
เลขานุการสภาเทศบาล   เงินการเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
      พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๖๑   

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการ
ที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำ
เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด  

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีก รอ้ยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น  

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพับไป  

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึง 
ฐานะการเงินการคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพใน 
ระยะยาว 

    - พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง   (ฉบับท่ี ๑๔)    
 พ.ศ. ๒๕๖๒   
  มาตรา ๕๑  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลตำบลอาจจัดทำ

กิจการใดๆ  ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้มนี้ำสะอาดหรือการประปา   

- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๒  
 มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วน
ตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนดังนี้  

(๔) การสาธารณูปโภค   และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือ เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก - เหตุใดจึงต้องขุดบ่อบาดาลบริเวณวัดดอนทองครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒      



 

 

๑๐ 

นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ปัจจุบันทางเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมมีบ่อบาดาลแล้วจำนวน ๒  บ่อ 
นายกเทศมนตรี     อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตใช้  ส่วนพื้นที่ในการขุดเจาะขอเชิญ 
        หัวหน้าฝ่ายผลิตชี้แจงค่ะ 
จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ   -สำหรับพื้นที่ในการขุดเจาะบ่อบาดาลตามที่ได้มีการสำรวจโดยสำนักงาน
หัวหน้าฝ่ายผลิต     ทรัพยากรน้ำบาดาล   มีการสำรวจจุดจำนวน  ๙  จุด  บรเิวณ 
                                            สวนสาธารณะหนองใหญ่  พบจุดที่เป็นน้ำจืด จำนวน ๒  จุด ซึ่งมีการขุด 
                                            เจาะไปแล้ว   และพ้ืนที่ที่สามารถขุดเจาะได้จะอยู่บริเวณวัดดอนทองไป 

  บริเวณโรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ครับ 
นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูมิ  - ในบ้านเหลื่อมมีบ่อบาดาลที่ใช้อยู่ปัจจุบันบริเวณนานายพิจิตร  ทองคำ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑           บริเวณดังกล่าวทางเทศบาลจะสามารถใช้ได้หรือไม่  
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - พ้ืนที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่เอกชนค่ะ  ในส่วนของบริเวณวัดดอนทอง 
นายกเทศมนตรี     ก่อนจะดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลต้องดำเนินการขอใช้พ้ืนที่ไปยังสำนัก 

  พุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาก่อน  เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะดำเนินการได้ 
  ค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือ เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   - ไม่มี  
นางศุภิสรา  หาญนอก  - หากไมม่ีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่   
 หากสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  โปรดยก

มือค่ะ 
ที่ประชุม   - มีมติ ๑๐  เสียง  อนุมัตใิห้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการขุดเจาะบาดาล   

บริเวณวัดดอนทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเหลื่อม  อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ (สี่แสนบาทถ้วน) ตามท่ี
นายกเทศมนตรีเสนอ  งดออกเสียง  ๑  เสียง    

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๕.๑ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

                                         และสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  (สมัยแรก)  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
นางศุภิสรา  หาญนอก   - เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวพิมลพรรณ  รานอก -   พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 
เลขานุการสภาเทศบาล      ที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

      มาตรา  ๒๔  ในปีหนึ่งใหม้ีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย   
     สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภา  
     เทศบาล กำหนด... 

       วรรคสี่  สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน  
     แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการ 
     จังหวัด      



 

 

๑๑ 

 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 
       ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๔        

        ข้อ  ๑๑ ....ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม  
                                               เกี่ยวกับการประชุม สมัยสามัญ   ดังนี้  (๒)  สำหรับเทศบาล  ให้สภา  

     เทศบาล กำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปี  แต่ละสมัยจะเริ่ม  
     เมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน   กับให้กำหนดวันเริ่มประชุม  

        สมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน 
นางศุภิสรา  หาญนอก    - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้หารือกันเพ่ือกำหนดสมัยประชุมสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล                สมัยที่  ๒  ถึงสมยัที่  ๔  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕  ว่าแต่ละสมัยจะเริ่ม  

     เมื่อใด   มีกำหนดกี่วัน และกำหนดวันเริ่มประชุม  สมัยประชุม 
     สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖  และมีกำหนดกี่วัน 

ที่ประชุม      - มีมตกิำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ถึงสมัยที่  ๔  ประจำปี   
     พ.ศ.๒๕๖๕  และสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ของปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
    และจำนวนวันประชุมสภาเทศบาล  ดังนี้  

     ๑. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  กำหนด ๓๐  วัน 
        ระหว่างวันที่  ๑๘  พฤษภาคม– ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

   ๒. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  กำหนด ๓๐  วัน 
                    ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
     ๓. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  กำหนด  ๓๐ วัน 
         ระหว่างวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖                 
         กำหนด  ๓๐ วันระหว่างวนัที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม  
                                                        พ.ศ.๒๕๖๖ 
นางศุภิสรา  หาญนอก   - ขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กำหนด 
ประธานสภาเทศบาล     สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ถึงสมัยที่  ๔  ประจำปี 
       พ.ศ. ๒๕๖๕  และสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ (สมัยแรก) ประจำปี                          
       พ.ศ. ๒๕๖๖  ตามท่ีเสนอโปรดยกมือค่ะ 
ที่ประชุม   - มีมติ  ๑๐  เสียง กำหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ถึงสมัยที่  ๔   

  ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๕  และสมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ของปี  
  พ.ศ. ๒๕๖๖ และจำนวนวันประชุมสภาเทศบาล  ดังนี้  

     ๑. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  กำหนด ๓๐  วัน 
        ระหว่างวันที่  ๑๘  พฤษภาคม– ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ 

   ๒. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  กำหนด ๓๐  วัน 
                    ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
     ๓. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  กำหนด  ๓๐ วัน 
         ระหว่างวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
     ๔. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖                 
         กำหนด  ๓๐ วันระหว่างวนัที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม  
                                                        พ.ศ.๒๕๖๖ 



 

 

๑๒ 

นางศุภิสรา  หาญนอก   - สำหรับมติที่ประชุมในการกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  
ประธานสภาเทศบาล                   ถึงสมัยที่ ๔  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  และสมัยสามัญ  สมัยที่  ๑ (สมัยแรก)   

                       ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ จะได้จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 
ที่ประชุม - รับทราบ     
ระเบียบวาระท่ี  ๖  ญัตติเสนอเพื่อทราบ 

๖.๑ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม                     
                                              (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่  ๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                 และแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   (พ.ศ.๒๕๖๖-  
                                                 ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม  ครั้งที่  ๑  พ.ศ.๒๕๖๕ 
นางศุภิสรา  หาญนอก - เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
นายกเทศมนตรี                        พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕   เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๕   และแผนพัฒนา  

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ เพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยผ่าน  
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไข 
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๖๑  ข้อ  ๒๒  ซึ่งประกาศเปิดเผยให้ 
ประชาชนทราบ  เมื่อวันที่  ๑๕   กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕  รายละเอียดตาม 
แผนพัฒนาที่ได้แจกให้แล้ว  ทั้งนี้จะได้นำได้นำข้อมูลประชาสัมพันธ์ทาง                  
เว็บไซด์  เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมด้วยอีกทางหนึ่ง 

     เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑- พ.ศ.  
    ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐   ฉบับเพ่ิมเติม  ของ 
    เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  เป็นไปด้วยความถูกต้อง   ตามท่ีระเบียบ   
    กฎหมาย  และหนังสือสั่งการกำหนด   จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลทราบ   ตาม 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑                     
    ข้อ  ๒๔   ต่อไป   
นางศุภิสรา  หาญนอก  -มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามหรือมีข้อเสนอแนะใดจะเสนอแนะเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  ค่ะ 
ที่ประชุม   -ไม่มี / รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๗  - เรื่องอ่ืนๆ  
  ๗.๑ การประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบล                   
                                             บ้านเหลื่อม  และร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต 
นางศุภิสรา  หาญนอก - ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจงค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล                    
นางสาวภาวิกา  เลาวัย์ศิริ  - อ่านประกาศประกาศเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม เรื่อง   ประกาศเจตจำนง 
นายกเทศมนตรี            ในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ลงวันที่  ๘   

  มิถุนายน  ๒๕๖๔  และเชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ   



 

 

๑๓ 

  และผู้เข้าร่วมประชุม แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต 
ที่ประชุม   - ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต  
นางศุภิสรา  หาญนอก - มีท่านใดมีข้อซักถามข้อสงสัยใด  หรือข้อเสนอแนะใดจะเสนอต่อที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                   สภาเทศบาลอีกหรือไม่  เชิญค่ะ 

นางสาวภาวิกา  เลาวัย์ศิริ  - ขอแจ้งที่ประชุมทราบจำนวน  ๒  เรื่อง  ๑.การดำเนินการเก่ียวกับการ 
นายกเทศมนตรี                         แก้ไขปัญหามูลสัตว์บนถนนบริเวณเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  โดยทาง  

  เทศบาลฯ ได้เชิญผู้เลี้ยง  โค กระบือ  มาหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาได้ 
  ข้อสรุปว่าเจ้าของ โค กระบือ จะเป็นผู้จัดการมูลสัตว์ของตนที่อยู่บนถนน   
  โดยทุกท่านยินดีให้ความร่วมมือในการกำจัดมูลสัตว์เป็นอย่างดีค่ะ   
  ๒.คณะกรรมการชุมชน  เนื่องจากปัจจุบันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
  ด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล  พ.ศ.๒๕๖๔ บังคับใช้  โดยหาก 
  เทศบาลแห่งใดมีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน  และมีกลไกคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่   
  จะไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบนี้ได้  หากมีการ 
  แต่งตั้งมาก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คณะกรรมการนั้นสามารถปฏิบัติ 
  หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะรบวาระหรือพ้นจากตำแหน่ง  ซึ่งคณะกรรมการ 
  ชุมชนของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  ทั้ง ๖  ชุมชนหมดวาระเม่ือ  วันที่  
   ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ต่อจากนี้ไปเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมจะต้อง 
   ทำงานโดยประสานกับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน ตามท่ี 
   หนังสือสั่งการกำหนดค่ะ 

ที่ประชุม -  รับทราบ 
นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์ - ขอสอบถามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสในปีงบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒          พ.ศ.๒๕๖๕  มีงบประมาณตั้งไว้หรือไม่คะ 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ขอชี้แจงในเรื่องการตั้งงบประมาณประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  ด้วยจำนวน 
นายกเทศมนตรี                         งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลาการ 

  ค่อนข้างสูง  เพราะเป็นเทศบาลขนาดกลาง   และต้องตั้งงบประมาณใช้หนี้ 
  เงินกู้โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล  ทำให้งบประมาณที่จะใช้ 
  ในการบริหารจัดการมีค่อนข้างจำกัด    ในปีนี้จึงไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วน 
  นี้ไว้ค่ะ  ปีหน้าจะพิจารณาตั้งงบประมาณโครงการนี้ไว้นะคะ 

นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูมิ  - ขอเสนอให้มีการติดตั้งป้ายจราจร วันคี่-วันคู่  จะได้ไม่มีปัญหาด้านการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑          จอดรถซ้อนคันครับ 
นายวิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์- ไม่ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพธิ์เช่าที่ดินบ่อขยะอย่างไรครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒    
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ทำสัญญาเช่าครั้งละ ๓  ปี  โดยทำสัญญาปีต่อปี  ปลายปีนี้หมดสัญญา 
นายกเทศมนตรี                         ก็จะไม่ต่อสัญญาแล้วค่ะ 
นายเกรียงไกร  ชิตพล   - หอกระจายข่าวเสียงไม่ค่อยดังครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒    
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - จะให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้นะคะ 
นายกเทศมนตรี  



 

 

๑๔ 

นางเบญจวรรณ  ไกรอ่ำ - ในการจัดทำแผนชุมชนทางอำเภอให้ฝ่ายปกครองดำเนินการโดยให้แบ่ง 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน     พ้ืนที่หมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านให้มีแนวเป็นตารางกิโลเมตร  จึงขอความ 

   อนุเคราะห์มายังเทศบาลให้ฝ่ายช่างช่วยดำเนินการให้ค่ะ    
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ยินดีให้ความอนุเคราะห์ค่ะ  จะดำเนินการเมื่อไรก็ขอให้แจ้งมาค่ะ 
นายกเทศมนตรี                  
นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ    อีกหรือไม่  ถ้ามีเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล                    
ที่ประชุม - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ    เราก็ได้ดำเนินการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                   ครบทุกระเบียบวาระ  และมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วขอปิดประชุม   

   ขอบคุณค่ะ 
 

ปิดประชุม   เวลา  ๑๑.๔๕  น.   
 
 
 

                                    (ลงชื่อ)         พิมลพรรณ  รานอก     จดรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวพิมลพรรณ  รานอก) 
                                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                          
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่   ๑   มีนาคม   ๒๕๖๕ 
       
 ฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์                   วชิาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์                    ประดิษฐ์  ถานอก 
(นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์)           (นายวิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์)              (นางประดิษฐ์  ถานอก)        
    ประธานกรรมการ                      กรรมการ             กรรมการ 
 
 
 
 

                                      (ลงชื่อ) ศุภิสรา   หาญนอก     ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นางศุภิสรา   หาญนอก) 
                                         ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   


