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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายชุมพล  ยินดีผล  นายอำเภอชัยบาดาล 
 2. พ.ต.อ.ชัยมิตร  สิทธิพูน  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล 
 3. นางจันทร์ฉาย    จันทร์ลา  ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล 
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 8. นางสาวทัศนีวรรณ สายศร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลลำนารายณ์ 
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 31. นางสาวกัญญาณัฐ  ด้วงชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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เริ่มประชุม  14.00  น. 
 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- บัดนี้ สมาชิกสภาเทศบาล มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
เทศบาล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกเทศมนตรี   
ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาล ทุกท่าน 
- ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามหัวข้อประชุม กระผมใคร่ขอให้ท่านที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
กรุณายืนขึ้น และกล่าวตามกระผม ดังนี้ 
“ เราคนไทย ต้องจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องปฏิบัติตนอยู่     
ในกรอบ ของกฎหมาย ยึดห ลักความสงบ  สันติ  รู้ รักสามัคคี  เพื่ อความ ม่ั นคง              
ของประเทศชาติ สืบไป ” 
- ขอบคุณมากครับ เชิญนั่งครับ  

  
        วันนี้เป็น การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจะ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ครั้งแรก 
     ประจำปี พ.ศ. 2564  วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่อง นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์แถลงนโยบาย  

ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่อง มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร 
กองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในวันนี้ท่านนายอำเภอชัยบาดาล ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชัยบาดาล รวมทั้งท่าน
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมสภาครั้งนี้ เพ่ือร่วมรับฟังการแถลงนโยบาย
ของนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ กระผมในนามประธานสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ครั้งแรก 
       ประจำปี พ.ศ. 2564  วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เนื่องจากรายงานการประชุมยังไม่เรียบร้อย จึงขอให้มีการรับรองในการประชุมครั้งต่อไปครับ 
 
- ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 3 

  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์แถลงนโยบาย ตามมาตรา 48 ทศ  

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  
พ.ศ. 2562 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ได้แถลงนโยบายครับ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ ขอเชิญครับ 

  
นายวิชัย  ฉัตรยิ่งมงคล 
นายกเทศมนตรี 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตามได้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตําบลลำนารายณ์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๔  
และคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน 
๒๕๖๔ ให้กระผมดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลลำนารายณ์  ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘ ทศ กำหนดให้ 
ก่อนเข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี นั้น  
 

           กระผม นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ จึงขอแถลงนโยบาย
การบริหารงานดังกล่าวต่อสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติให้ ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์  
และนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลลำนารายณ์ ให้มีความเจริญก้าวหน้า  
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเด็กและผู้สูงวัย การรักษา 
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ความสะอาด การให้บริการประชาชน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน
ไว้เพ่ือประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลตําบลลำนารายณ์ทุกคน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์การบริหารงานในระยะเวลา ๔ ปี ได้แก่ 
“ชาวลำนารายณ์ ต้องได้รับการบริการที่ดีเลิศ ในเมืองท่ีน่าอยู่ สะดวกสะอาด ทันสมัย และ
ปลอดภัย” 

นโยบายการบริหารงานประกอบด้วย ๙ ด้าน ดังนี้ 
๑. นโยบายด้านการให้บริการประชาชน 

๑.๑ ให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรมและประชาชน     
มีความพึงพอใจ และพัฒนาด้านการบริการไปสู่รูปแบบบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดบริการ
เดียว (one stop service)  

๑.๒ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเบี้ยยังชีพ เบี้ยคนพิการ ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น 
ไม่เป็นภาระของราษฎร 

๑.๓ พัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างแท้จริง เป็นที่พ่ึงของประชาชนได้ 
         ๑.๔ พัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน และครอบคลุม
ทั่วถึง โดยให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และข่าวสารที่ เป็นประโยชน์             
ให้ประชาชนรับทราบ ตามเสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
รวมถึงช่องทางอ่ืนๆ เช่น วิทยุ เคเบิ้ลทีวี  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ 
 
๒. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๒.๑ ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น แสงสว่าง ไฟฟ้าน้ำประปา    
ถนน ต่างๆ ในเขตเทศบาล เพ่ือให้ความเป็นอยู่ และการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น 

๒.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ำให้ครอบคลุมพ้ืนที่ เพ่ือให้การระบายน้ำ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังที่อาจจะเกิดในอนาคต 
          ๒.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาล ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม มีค วามเป็น
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เช่น เกาะกลางถนน หอนาฬิกา เป็นต้น 

๓. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑  จัดให้มีการบริการ ด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง รวดเร็ว ส่งเสริมการพัฒนา    

ของศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลตำบลลำนารายณ์  ให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงข้อมูล           
กับโรงพยาบาลชัยบาดาล ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งข้ึน 

๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบริการ รับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
รวมทั้งการบริการด้านกายภาพบำบัด การฟ้ืนฟู และการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ในพ้ืนที่ 

๓.๓  ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 
(อสม.) และให้มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง 

๓.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ให้เกิดการ
บริการที่รวดเร็ว ปลอดภัยและครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้ปอดอักเสบ (COVID-19) 
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๓.๕ จัดให้มีการให้ความรู้เรื่อง การปรับปรุง คุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย

ของร้ านอาหาร และการยกระดับ ใน เรื่ อ งคุ ณ ภาพ  มาตรฐานของกิจการร้ านค้ า                 
แก่ผู้ประกอบการทุกประเภท 

๓.๖ จัดระบบการรักษาความสะอาด ของถนนทุกสาย ในเขตเทศบาล ปรับปรุงระบบ
บริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ เพ่ือให้รองรับปริมาณขยะได้มาก
ขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอย่างจริงจัง 
และต่อเนื่อง 

๓.๗ การรักษาความสะอาด ในแหล่งน้ำ ลำคลอง  ฟ้ืนฟูและรักษาแหล่งน้ำลำคลอง 
ให้สะอาด สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

๓.๘ ลดปริมาณมลพิษทางอากาศในชุมชน ด้วยการรณรงค์งดเผาขยะ ก่ิงไม้ เศษใบไม้ 
ในที่โล่ง และส่งเสริมการใช้จักรยานในการเดินทาง หรือการใช้ยานพาหนะร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
รณรงค์ไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ยานพาหนะทุกชนิดขณะจอดในที่จอด 

 ๓.๙ ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม สร้างพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนในแต่ละชุมชน จัดให้มีพ้ืนที่สาธารณะประจำชุมชน  
เพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกันของคนในชุมชน โดยจะต้องร่วมมือกันในการดูแลรักษา
พ้ืนที่เหล่านั้น 

๔. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
  ๔.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย 

๔.๒ ส่งเสริมการขยายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่ และส่งเสริม ให้เป็น
โรงเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
  ๔.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยจัดให้มีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่น ตลอดจน
ให้มีการจัดการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้าง ความรู้ความสามารถ ทักษะในด้านต่าง ๆ 

๔.๔ มุ่งพัฒนาให้เขตเทศบาลตำบลลำนารายณ์ให้เป็นเมืองอัจฉริยะท่ีทันสมัย (Smart 
City) ด้วยการจัดให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาให้บริการประชาชน เช่น กำหนดจุดติดตั้ง
ระบบสัญญาณ wifi เพ่ือเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล 
ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Social Network) ได้อย่างรวดเร็ว 

๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุน การเล่นกีฬาของประชาชน เยาวชน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 
เสริมสร้างความสามัคคี การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น สนับสนุนการจัดสร้าง ลานกีฬา 
สถานที่ออกกำลังกาย พ้ืนที่หมู่ที่ ๑๐ การปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาล ให้ได้มาตรฐาน  
และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  

๔.๖ ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรมการเล่นกีฬา การจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวมตัวกันเป็นชมรมกีฬาต่าง ๆและส่งเสริมเยาวชนให้ไปสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬาสากล 

 
๕. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๕.๑ ส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง 

๕.๒ จัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ให้กับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และประชาชนทั่วไป 
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๕.๓ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ การดูแลรักษาพยาบาล การส่งเสริม

ชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง การสนับสนุนให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ การนำความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ มาเผยแพร่สืบต่อให้ลูกหลานได้เรียนรู้ 

๕.๔ ดูแลส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน ซึ่งกลุ่มสตรี 
ถือเป็นกำลังที่สำคัญในการดูแลช่วยเหลือพัฒนาท้องถิ่น 

 
๖. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๖.๑ ดำเนินการ ติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้ครอบคลุมพ้ืนที่
เทศบาลพร้อมห้องควบคุมและปฏิบัติการ (CCTV Security Control Room) ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับสถานีตำรวจในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

๖.๒ ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้        
ที่ทันสมัยในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ
งานป้องกันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 

๖.๓ จัดให้มีศูนย์แจ้งเหตุสาธารณภัย ทีมกู้ชีพ ช่วยเหลือแก่ประชาชน ๒๔ ชั่วโมง 
เพ่ือสอดรับกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) และโครงการระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยงานท้องถิ่น (EMS) 

๖.๔ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างปลอดภัยในทุกพ้ืนที่  ติดตั้งเครื่องดับเพลิง
ให้ครอบคลุมทุกชุมชน พร้อมทั้งอบรมและให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัยแก่ประชาชน 

๗. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๗ .๑  ส่ ง เส ริ ม ค ว าม เข้ ม แ ข็ งข อ งชุ ม ช น  ส นั บ ส นุ น ให้ ผู้ ป ก ค รอ งท้ อ งที่   

และคณะกรรมการชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน และให้ประชาชนทุกภาคส่วนมี  
ส่วนร่วม ในการคิด วางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ร่วมกัน และจัดให้มีการ
ประชาคมเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่าง สม่ำเสมอ 

๗.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเมือง การปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการงานของเทศบาล 

๗.๓ พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถ รู้ถึงบทบาท
อำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ในเรื่องการบริการ
ประชาชน ในการอุทิศตนให้กับราชการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การรักองค์กร และเรื่อง
ความสามัคคี 

๗.๔  ส่งเสริมความเป็นพันธมิตรและแสวงหาความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ และองค์กรภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ 

๘. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ 
๘.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพการสร้างอาชีพ และพัฒนาความสามารถในการ

ประกอบอาชีพของประชาชน ทั้งด้านการขายตรง การขายปลีก และการค้าระบบออนไลน์  
(Online) 

๘.๒  สนับสนุนสินค้าชุมชน และพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับส่งเสริมให้ชุมชนมีกลุ่ม
อาชีพมีผลิตภัณฑ์เด่น สามารถสร้างรายได้สร้างชื่อเสียงให้ตำบลได้ 

๘.๓ จัดให้มีศูนย์รวมในการจำหน่ายสินค้าชุมชน และจัดหาแหล่งช่องทางการจัด
จําหน่ายสินค้า เช่น จัดทําโครงการถนนคนเดิน การจัดงานมหกรรมอาหาร มหกรรมสินค้า 
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ตลาดสีเขียว เป็นต้น 

๘.๔ พัฒนาการค้าขายในรูปแบบหาบเร่ แผงลอย เพ่ือยกระดับให้เป็นการค้าที่ยั่งยืน
และมีความสุข 

๘.๕ สนับสนุนให้มีการปรับเปลี่ยน “ผังเมืองรวมลำนารายณ์” ให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
๙. นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

๙.๑ รณ รงค์ส่ งเสริมและฟ้ืนฟูขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของท้องถิ่น  ฟ้ืน ฟู
ศิลปหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น รวมทั้งดูแลศาสนสถานให้สะอาด สวยงาม 
อยู่คู่ชุมชนตลอดไป 

๙.๒ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชากรในท้องถิ่น ได้รู้จักและตระหนักถึงวันสำคัญ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญของชาติไทย หรือของสากล รวมถึงจัดกิจกรรมประเพณี ๑๒ เดือน 
เช่น ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  ประเพณีลอยกระทง สงกรานต์ เป็นต้น 

๙.๓ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว และ รูปแบบการ
ท่องเที่ยวอย่างเต็มที่  เช่น อ่างเก็บน้ำนิคม หมู่ที่  ๔ เพ่ือให้แหล่งท่องเที่ยวของตำบล            
ลำนารายณ์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

 
- ท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน การบริหารงานตามนโยบาย 
ที่กระผมได้แถลงมาดังกล่าว จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ  
จากพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลตําบลลำนารายณ์ทุกคน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลลำนารายณ์ทุกท่าน กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ 
ร่วมใจ และการสนับสนุนจากทุกท่าน ในการที่จะพัฒนาเทศบาลตําบลลำนารายณ์   
ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเพ่ือตอบสนองความต้องการ และประโยชน์สุข 
ของพี่น้องประชาชน และพัฒนาเทศบาลตําบลลำนารายณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
สืบไป ขอขอบพระคุณครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ ที่ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
ครับ 
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ 
- เชิญคุณสุมาลี  ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เชิญครับ 

  
นางสุมาลี  ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี  
ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 จากการที่ได้ฟังท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายทั้ง 
9 ด้าน ส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะครอบคลุม แต่จะมีหนึ่งด้านที่ดิฉันคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มากกว่านี้ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขออนุญาตครับท่านสมาชิกสภาเทศบาล คือวันนี้ เป็นวันที่ฝ่ายบริหารเสนอนโยบาย          
การเสนอนโยบายเป็นเป้าหมายของฝ่ายบริหาร  ในส่วนที่อยากจะเสนอฝ่ายบริหารในอนาคต
นั้น ขอให้เป็นในวาระหน้า ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีในวันนี้
ถือว่าท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบาย เป้าหมายที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อจากนี้อีกสี่ปีครับ     
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- ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 4  

  
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และกรรมการ 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- เราจะทำการเลือกคณะกรรมการทั้ง 2 คณะเลยนะครับ คณะแรกการคัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล
ลำนารายณ์ ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง จึงต้องดำเนินการคัดเลือกใหม่ตามระเบียบฯ 
- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นครับ 

  
นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 7 กำหนดว่า องค์กรจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และ ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารท้องถิ่น  
2. รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน 

 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน 
๕. ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน  
๖. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 6 คน  
๗. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ 
๘. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
- ระเบียบของการจัดทำแผนระบุเพียงว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน     
3 คน ระเบียบการประชุมสภาไม่ได้กำหนดเรื่องการเลือกคณะกรรมการแผนไว้นะคะ 
เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้หลักท่ัวไป ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 28 กำหนดไว้ว่า การลงมติ วินิจฉัย ข้อปรึกษานั้น ให้ถือเอาเสียง
ข้างมากเป็นประมาณ เว้นแต่จะมีบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ สมาชิกสภา
เทศบาลคนหนึ่ง ย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจำนวนลงเสียงลงคะแนนเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ค่ะ สำหรับการเสนอชื่อ 
ก็ใช้หลักท่ัวไปของระเบียบการประชุมสภาท้องถิ่นคะ่ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ทีไ่ด้ชี้แจงระเบียบฯ ให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว 
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
- เมื่อไม่มี ผมขอเรียนปรึกษาที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะให้เสนอชื่อสมาชิกครั้งละ 1 ท่าน แล้วขอ 
ผู้รับรอง หรือจะให้เสนอชื่อครั้งเดียว 3 ท่าน แล้วขอผู้รับรอง 
- สมาชิกท่านใด มีความเห็นอย่างไร ขอเชิญเสนอครับ 
- เชิญท่านไสว  สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล 

  
 



 
 
นายไสว  สิงห์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 
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เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านรอง
นายกเทศมนตรี ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรี ท่านหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายไสว  สิงห์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอเสนอเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
ให้มีเสนอชื่อสมาชิกครั้งละ 1 ท่าน ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายนิกร  ห่วงงาม                          2. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
- ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งละ 1 ท่าน ครับ 
- ต่อไปจะได้ดำเนินการเลือกกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
- ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 
- เชิญท่านถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ สมาชิกสภาเทศบาล เชิญครับ 

  
นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายถนอม            
ศรีจันทร์นิตย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ คุณจันทร์เพ็ญ บัวทอง สมาชิกสภา
เทศบาล เขต 1 เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ครับ 

นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ                       2. นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มี ถือว่าท่านจันทร์เพ็ญ บัวทอง ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที ่1  ครับ 
- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการฯ คนที่ 2 ต่อไป ครับ  
- เชิญท่านวิชาญ  ชิ้นเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 

  
นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิชาญ  ชิ้นเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นางสาวสุกัญญา จัตุรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นางศุภนุช  วะดี                             2. นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มี ถือว่านางสาวสุกัญญา จัตุรัส ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 
- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการฯ คนที่ 3 ต่อไป ครับ  
- เชิญนายนิกร  ห่วงงาม สมาชิกสภาเทศบาล 

  
นายนิกร  ห่วงงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายนิกร  ห่วงงาม 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ขอเสนอ นายสมนึก นาโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
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เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายวิชาญ  ชิ้นเจริญ                       2. นายถนอม  ศรีจันทร์นิตย์ 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มี ถือว่าท่านสมนึก นาโพธิ์ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ครับ 
- จึงเป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเลือกกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  
1. ท่านจันทร์เพ็ญ บัวทอง                                        
2. ท่านสุกัญญา จัตุรัส 
3. ท่านสมนึก นาโพธิ์ 
- ต่อไปจะได้ดำเนินการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
- เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้ง ได้หมด
วาระการดำรงตำแหน่ง จึงต้องดำเนินการคัดเลือกใหม่ตามระเบียบฯ 
- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงระเบียบการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 กำหนดว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน 
๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน 
๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน 
คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกได้อีก 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ทีไ่ด้ชี้แจงระเบียบฯ ให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว 
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย จะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
- เมื่อไม่มี ผมขอเรียนปรึกษาที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะให้เสนอชื่อสมาชิกครั้งละ 1 ท่าน แล้วขอ 
ผู้รับรอง หรือจะให้เสนอชื่อครั้งเดียว 3 ท่าน แล้วขอผู้รับรอง 
- สมาชิกท่านใด มีความเห็นอย่างไร ขอเชิญเสนอครับ 
- เชิญนายนรเสฏฐ์  รุจิพาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

  
นายนรเสฏฐ์  รุจิพาณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายท่านนรเสฏฐ์  รุจิพาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ผมขอเสนอ ให้มีเสนอชื่อสมาชิกครั้งละ 1 ท่าน ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายสมนึก  นาโพธิ์                         2. นายนิกร  ห่วงงาม 
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- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
- ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ครั้งละ 1 ท่าน ครับ 
- ต่อไปจะได้ดำเนินการเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการฯ คนที่ 1 
- เชิญนางสาวสุกัญญา  จัตุรัส  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

  
นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวสุกัญญา  จัตุรัส 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นางสุมาลี ธรรมเจริญ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นางศุภนุช  วะดี                           2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มี ถือว่านางสุมาลี ธรรมเจริญ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ครับ 
- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการฯ คนที่ 2 ต่อไป ครับ  
- เชิญนายสมนึก  นาโพธิ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

  
นายสมนึก  นาโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสมนึก  นาโพธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1 ขอเสนอ นางศุภนุช วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง                 2. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มี ถือว่านางศุภนุช วะดี ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คนที่ 2 ครับ 
- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการฯ คนที่ 3 ต่อไป ครับ  
- เชิญนางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล  

  
นางสาวจันทร์เพ็ญ  บัวทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสาวจันทร์เพ็ญ      
บัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  ขอเสนอ นายนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต 2 เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายนิกร  ห่วงงาม                         2. นายศรัณย์พัทธ์  ติกขะปัญโญ 
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- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มี ถือว่าท่านนรเสฏฐ์ รุจิพาณิชย์ ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 3 ครับ 
- จึงเป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดังนี้  
1. นางสุมาลี  ธรรมเจริญ                                        
2. นางศุภนุช  วะดี 
3. นายนรเสฏฐ์  รุจิพาณิชย์ 
- ต่อไป ขอเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 

  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง มอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุน  

หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 
  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ที่ได้รับ
แต่งตั้งได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง จึงต้องดำเนินการเลือกใหม่ตามระเบียบ 
- ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล ชี้แจงระเบียบฯ ให้ที่ประชุมทราบครับ 

นางสาวละเมียด ออมทรัพย์ 
เลขานุการสภาฯ 

- เนื่องจากเทศบาลได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการจัดตั้งกองทุน
หลักประกันสุขภาพประจำเทศบาลตำบลลำนารายณ์  ซึ่ งจะมีคณะกรรมการ กองทุน 
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุน 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 กำหนดว่า ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ  
2. ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ 
3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
จำนวน 2 คน เป็นกรรมการ 
4. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่น ที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 
ไม่เกิน 2 คน เป็นกรรมการ 
5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน  
เป็นกรรมการ 
6. ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จำนวนไม่เกิน     
5 คน เป็นกรรมการ 
7. ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ใน
ท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
8. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ 
9. ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่อ
อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
- เพราะฉะนั้น ที่ประชุมสภาแห่งนี้ต้องมอบหมายให้สมาชิก จำนวน 2 ท่าน ไปร่วมเป็น
กรรมการกองทุนฯ เมื่อมอบหมายแล้วกองทุนฯ จะส่งชื่อไปให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
ออกคำสั่งแต่งตั้ง เพ่ือร่วมเป็น กรรมการบริหารกองทุนฯ ค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาล ทีไ่ด้ชี้แจงระเบียบฯ ให้ทุกท่านได้ทราบแล้ว 
- มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ 
- เมื่อไม่มี ผมขอเรียนปรึกษาที่ประชุมแห่งนี้ว่าจะให้เสนอชื่อสมาชิกครั้งละ 1 ท่าน แล้วขอ 
ผู้รับรอง หรือจะให้เสนอชื่อครั้งเดียว 2 ท่าน แล้วขอผู้รับรอง 
- สมาชิกท่านใด มีความเห็นอย่างไร ขอเชิญเสนอครับ 
- เชิญท่านไสว  สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล 

  
นายไสว  สิงห์ทอง 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายไสว  สิงห์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ผมขอ
เสนอให้มีการเสนอชื่อสมาชิกครั้งละ 1 ท่าน ครับ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นายนรเสฏฐ์  รุจิพาณิชย์                  2. นายสมนึก  นาโพธิ์ 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 

 - มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
- ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้เสนอชื่อกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตำบลลำนารายณ์ ครั้งละ 1 ท่าน ครับ 
- ต่อไปจะได้ดำเนินการเลือกกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล 
ลำนารายณ์ 
- ขอเชิญสมาชิกได้เสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลลำนารายณ์ คนที่ 1 
- เชิญนางสุมาลี  ธรรมเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาล 

  
นางสุมาลี  ธรรมเจริญ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางสุมาลี  ธรรมเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ขอเสนอ นายสาโรจน์ รักงาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำนารายณ์ คนที่ 1 ค่ะ 

  
นายสาโรจน์ รักงาม 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอผู้รับรองครับ 
1. นางสาวสุกัญญา  จัตุรัส                     2.  นายสมนึก  นาโพธิ์ 
- มีผู้รับรองถูกต้องครับ 
- มีท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นหรือไม่ครับ 
- ถ้าไม่มี ถือว่าท่านสาโรจน์ รักงาม ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลลำนารายณ์ คนที่ 1 ครับ 
- ขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการฯ คนที่ 2 ต่อไป ครับ  
- เชิญนางศุภนุช  วะดี  สมาชิกสภาเทศบาล  

 






