
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 3  ประจำปี 2564 
วันที่  23  สิงหาคม   2564 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 
************************ 

สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

นายประเสริฐ  คำเวียงสา 
นายพัฒน์  อารินทร์ 
นางมุกดา  ปันเต็ม 
นางสาวกนกวรรณ  กาลสุข 
นายชาติ  ใจต๊ะมา 
นายพยุงศักดิ์  บุญเสริม 
นายบรรลือ  ปวนเอ้ย 
นายประสพ  ผัสดี 
นางกัลยา  วังคำ 
นางปิยะวรรณ  ปินใจ 
นายมนต์รักษ์  ชื่นสมบัติ 
นายเศรษฐพงษ์   หล้าวงค์ 
นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ 

ประธานสภาเทศบาลฯ 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

ประเสริฐ  คำเวียงสา 
พัฒน์  อารินทร์ 
มุกดา  ปันเต็ม 
กนกวรรณ  กาลสุข 
ชาติ  ใจต๊ะมา 
พยุงศักดิ์  บุญเสริม 
บรรลือ  ปวนเอ้ย 
ประสพ  ผัสดี 
กัลยา  วังคำ 
ปิยะวรรณ  ปินใจ 
มนต์รักษ์  ชื่นสมบัติ 
เศรษฐพงษ์   หล้าวงค์ 
วนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

นายสมชาย  จารุรัชต์ 
นายสานิตย์  โลหะ 
นายณฐพล  ไพบูลย์สิริวัฒน์ 
นายชาตรี  ไชยแก้ว 
นางแสงเดือน  อินทร์จ่อ 
นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ 
พันจ่าเอกกิตติ  พลติ๊บ 
นางสาวผ่องศรี  วันแก้ว 
นายวีรศักดิ์  แจ้งใจ 
นางสาวนุชศรา  จาอาบาล 
นางสาววราพร  ศรีเจริญ 
นายบรรเจิด  อินต๊ะต่อม 
นางสาวปุญภา  ขุนเตรียม 
นางจ ิ ร ะ เพร ี ยว   แสงแป้ น
นางสาวเบญจมาศ  เป็กกันใจ 
นางสาวศิรินธร  กาวีเปิบ 
นางสาวปาริฉัตร  ยาวิปา 

นายกเทศมนตรีฯ 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรีฯ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ 
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 
รองปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
นิติกรชำนาญการ 
นายช่างโยธาชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

สมชาย  จารุรัชต์ 
สานิตย์  โลหะ 
ณฐพล  ไพบูลย์สิริวัฒน์ 
ชาตรี  ไชยแก้ว 
แสงเดือน  อินทร์จ่อ 
วนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ 
กิตติ  พลติ๊บ 
ผ่องศรี  วันแก้ว 
วีรศักดิ์  แจ้งใจ 
นุชศรา  จาอาบาล 
วราพร  ศรีเจริญ 
บรรเจิด  อินต๊ะต่อม 
ปุญภา  ขุนเตรียม 
จิระเพรียว  แสงแป้น
เบญจมาศ  เป็กกันใจ 
ศิรินธร  กาวีเปิบ 
ปาริฉัตร  ยาวิปา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  เมื่อถึงเวลา 09.30 น.  สมาชิกสภาเทศบาลห้วยอ้อ  มาพร้อมกันมีสมาชิกสภาเทศบาลมา
ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉัน นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์  ปลัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  เลขานุการสภา
เทศบาล  จึงเรียนนายประเสริฐ  คำเวียงสาประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชา
พระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  13  เดือนสิงหาคม  2564 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณารายงานการประชุม  ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ เพื่อจะได้มี
การขอแก้ไขต่อไป...ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่ 13 เดือนสิงหาคม  
2564  เห็นชอบ 12 เสียง   

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  
วาระที่ 2  

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันพิจารณาและอภิปราย  เชิญ บรรลือ  ปวนเอ้ย  ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงรายงานการแปรญัตติฯ  ตามที่สภาเทศบาลได้มอบหมาย 

นายบรลือ ปวนเอ้ย ตามที่ได้รับมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  และ 
รับคำแปรญัตติ ตั ้งแต่วันที ่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง ในเวลา
ราชการ วันที่ 18 สิงหาคม  2564 เวลา 16.30 น.  ขอชี้แจงและแจ้งให้สมาชิก
ทราบว่าในระหว่างที่สภาเทศบาลกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ  ปรากฏว่าไม่
มีสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู ้บริหาร ท่านใดมายื ่นคำแปรญัตติ  มีการประชุม
พิจารณาคำแปรญัตติ ที่ประชุมมีมติเลือกประธานกรรมการแปรญัตติ ที่ประชุมได้
ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
เป็นเวลาพอสมควร  จึงมีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ให้ยืนตามร่างเดิม  โดยไม่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลง และฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำรายงานการประชุมเสนอต่อประธานสภา
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ แล้ว 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันพิจารณาและอภิปราย...มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเป็น
อย่างอ่ืนหรือไม่...ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม 

มีมติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ใช้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  วาระท่ี 2   เห็นชอบ 12 เสียง 

ประธานสภาฯ ก่อนจะเข้า ระเบียบวาระต่อไป  ผมขอพักการประชุมชั่วคราว  15 นาที  และเริ่ม
ประชุมต่อในเวลา  10.20 น. 
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พัก 10 นาที  ตั้งแต่เวลา 10.05 น.  ถึงเวลา 10.20 น. 
ประธานสภาฯ เมื่อทุกท่านเข้ามาในที่ประชุมพร้อมแล้ว  ขอเปิดประชุมต่อเพื่อพิจารณาในระเบียบ

วาระต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี  3.2  เรื่อง  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  

วาระท่ี 3   
ประธานสภาฯ ขอมติในที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  โปรดยกมือ   
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

2565 ได้  เห็นชอบ 12 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธานสภาฯ ขอให้นายกเทศมนตรีอธิบายหลักการและเหตุผล   
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  มีความจำเป็นโอนงบประมาณและโอนตั้งจ่ายในการใหม่ ซึ่ง

เป ็นงานในภารกิจของกองช ่าง ซ ึ ่งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการเบ ิกจ ่าย 
รายละเอียดดังนี้ 

 รายการที่ 1  โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน  ประเภทเงินเดือนพนักงาน งบประมาณก่อน
โอน 445,600 บาท โอนลดครั้งนี้ 17,550 บาท  งบประมาณคงเหลือ 428,050  บาท 

         โอนเพิ่ม แผนงานพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  รายการค่าบำรุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 12,150 บาท  โอนเพิ่ม 17,550 
บาท  งบประมาณคงเหลือ 29,550  บาท 

 ตามที่กองช่าง ได้เสนอขอโอนงบประมาณเนื่องจากมีการซ่อมแซมครุภัณฑ์มอเตอร์
ไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำประปา  และเป็นการเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในการผลิต
น้ำประปา  จึงมีความจำเป็นในการโอนงบประมาณ  ขอให้สมาชิกสภาร่วมกัน
พิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณา  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ...ถ้าไม่มี ขอ
มติที่ประชุม 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  ให้โอนงบประมาณ กองช่าง งบประมาณ 17,550 บาท เห็นชอบ 
12 เสียง  

 รายการที่ 2  โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  ประเภทค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเสาเข็มปลายยื่น
ป้องกันการกัดเซาะลำห้วยแม่กางฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 1,011,000 
บาท  โอนงบประมาณ 1,000,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 11,000 บาท 

         โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  
ประเภทค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค   
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         1. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านและบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 6   งบประมาณ 
200,000 บาท  ตามแบบท่ีเทศบาลห้วยอ้อกำหนด 
         2. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านและบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 7  งบประมาณ 
200,000 บาท  ตามแบบท่ีเทศบาลห้วยอ้อกำหนด 
         3. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านและบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 8  งบประมาณ 
200,000 บาท  ตามแบบท่ีเทศบาลห้วยอ้อกำหนด 
         4. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านและบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 9  งบประมาณ 
200,000 บาท  ตามแบบท่ีเทศบาลห้วยอ้อกำหนด 
         5. ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านและบริเวณโดยรอบหมู่ที่ 10  งบประมาณ 
200,000 บาท  ตามแบบท่ีเทศบาลห้วยอ้อกำหนด 
 โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเสาเข็มปลายยื่นป้องกันการกัดเซาะลำห้วยแม่กางฝั่ง
ตะวันตก หมู่ที ่ 7  เป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการที่ตั ้งไว้ในปีงบประมาณ 63 
เทศบาลได้จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ได้ผู้รับจ้างแล้ว  ปัจจุบันผู้รับจ้างยังไม่เข้าทำงาน 
อยู่ระหว่างขยายระยะเวลาสัญญาผลจะเป็นอย่างไรยังไม่สามารถสรุปได้ แต่จะต้อง
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ฯ ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป  จึงทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการโครงการนี้ได้ ในปีงบประมาณนี้จึงหมดความจำเป็นในการดำเนินการตาม
โครงการนี้  เมื่อหมู่บ้านได้มีหนังสือเพื่อขอในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาเทศบาล ในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านเนื่องจากมีการก่อสร้างศาลาหมู่บ้านมาหลายปีเกิดชำรุด 
และมีความจำเป็นในการปรับปรุงศาลาหมู่บ้านเพื่อให้เกิดพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น  ซึ่งศาลา
หมู่บ้านทุกหมู่เป็นทรัพย์สินของเทศบาล เทศบาลมีหน้าที่ในการซ่อมแซมรักษาทรัพย์สิน
ของเทศบาล ในกรณีที่หมู่บ้านจะดำเนินการเองก็ไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการ จึงมี
ความจำเป็นในการโอนเพ่ิมงบประมาณ ขอให้สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณา  ขอเชิญ สท.บรรลือ  ปวนเอ้ย   
นายบรรลือ ปวนเอ้ย ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติในการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน เป็นเรื่องที่ดี ศาลา

หมู่บ้านเป็นศูนย์รวมประชาชน ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ในการโอนครั้งนี้อยากให้
กองช่างได้เร่งดำเนินการออกแบบประมาณราคาให้รวดเร็ว เพ่ือจะได้มีการจัดซื่อจัดจ้าง 
หากมีล่าช้าจะได้มีการจัดทำแผนในการพิจารณากันเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการให้
แล้วเสร็จในปีงบประมาณหน้า  

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณา  ขอเชิญ สท.พัฒน์  อารินทร์   
นายพัฒน์  อารินทร์ ศาลาหมู่บ้านแต่ละหมู่มีความแตกต่างกันในรูปแบบการใช้งาน ตอนออกแบบของช่างใน

อาจไม่ตรงตามพ้ืนที่ใช้สอยของหมู่บ้านจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้สามารถ
ใช้งานได้ดีขึ้น เช่นศาลาบ้านหมู่ที่ 7 มีปัญหาเกี่ยวกับมีแดดส่องในช่วงบ่าย เนื่องจาก
ศาลาหมู่บ้านติดถนนไม่สามารถที่จะขยับขยายหลังคาได้ คาดว่าจะดำเนินการติดประตู
กระจกก่อนเพื่อลดแสงส่องเข้ามา และปรับปรุงห้องน้ำซึ่งไม่เหมาะสมซึ่งเกิดปัญหาใน
การประชุม เมื ่อเข้าห้องน้ำก็ผ่านหน้ากันไปเปิดประตูเข้าออกเกิดความเกรงใจ ใน
ระหว่างประชุม จะขอให้มีการปรับเปลี่ยนประตูเข้าออกเพื่อให้เกิดความสะดวกเกิดขึ้น 
จึงได้มีการประชุมหมู่บ้านแล้วได้ข้อตกลงว่าจะขอให้มีการดำเนินการปรับปรุงดังกล่าว 
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ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณา  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ...ถ้าไม่มี ขอ

มติที่ประชุม 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  ให้โอนงบประมาณ กองช่าง งบประมาณ 1,000,000 บาท 

เห็นชอบ 12 เสียง  
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ ในระเบียบวาระนี้ เป็นวาระที่สมาชิกสภาและฝ่ายบริหารมาปรึกษาหารือกันสมาชิ

สภาท่านใดจะมีเรื่องสอบถามและปรึกษาหารือคณะผู้บริหารขอเชิญ สมาชิกสภา 
เชิญ     สท.มนรักษ์  ชื่นสมบัติ 

นายมนต์รักษ์ ชื่นสมบัติ ผมมีข้อซักถามเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด ซึ่งประชาชนบ้านหมู่ที่ 8 ได้มาแจ้งว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ไม่สามารถดูกล้องวงจรปิดได้ กล้องวงจรปิดเสียหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญ สท.บรรลือ  ปวนเอ้ย 
นายบรรลือ ปวนเอ้ย ผมได้รับเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องที่หนึ่ง เรื่องฝารางระบายน้ำ ที่ชำรุดได้

เขียนคำร้องไปหลายครั้งยังไม่ได้รับการแก้ไข  และซอยบ้านหมู่ที่ 6 ถนนเทศบาล 3  
ระบายลงรางระบายน้ำไม่ทันทำให้น้ำท่วมขัง หลายซอย  

ประธานสภาฯ ขอเชิญ สท.กัลยา  วังคำ 
นางกัลยา  วังคำ อยากจะเสริมเรื่องกล้องวงจรปิดให้ตรวจเช็คให้สามารถใช้งานได้เผื่อมีอุบัติเหตุจะ

สามารถตรวจสอบได้ทัน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ สท.มุกดา  ปันเต็ม 
นางมุกดา  ปันเต็ม ขอเสริมที่ สท.บรรลือ  ปวนเอ้ย เกี่ยวกับที่ได้มีการร้องทุกข์เข้ามา ขอแจ้งว่าได้

ประสานกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าจะเข้าดำเนินการในวันนี้ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ สท.กนกวรรณ  กาลสุข 
น.ส.กนกวรรณกาลสุข ขอสอบถามเกี่ยวกับถังขยะ ว่าดำเนินการไปถึงไหน จะสามารถเบิกให้ประชาชนได้

หรือยัง  
ประธานสภาฯ ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี 
นายณฐพล ไพบูลย์สิริวัฒน์  ผมได้สำรวจและตรวจสอบจำนวนประชาชนที่ได้ยื่นคำร้องขอถังขยะเข้ามามีจำนวน

มาก สำหรับงบประมาณที่มีอยู่สามารถจัดซื้อได้ไม่เพียงพอตามจำนวน  เมื่อสมาชิก
สภาได้รับไปควรจะเลือกในส่วนที่มีความจำเป็นจริง  ในส่วนที่จะดำเนินการจัดซื้อ
เพ่ิมเติมได้หรือไม่ ขอให้ปลัดเทศบาลได้ตอบข้อสงสัย 

นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ ในเรื่องของขยะเป็นเรื่องที่จังหวัดได้เน้น และมาตรการที่ควรแจ้งให้ประชาชนทราบ
คือการลดจำนวนขยะในชุมชน  หากมีการจัดซื้อถังขยะเพิ่มจะเป็นการส่วนนโยบาย
ของจังหวัด  ในอนาคตในเทศบาลตำบลห้วยอ้อจะมีการจัดการคัดแยกขยะในชุมชน
และลดจำนวนขยะก่อน อาจจะดำเนินการได้และจะมีจำนวนขยะลดลงและลดถัง
ขยะให้น้อยลง จะซื้อเพ่ือเพ่ิมเติมและจุดสำคัญจะได้เกิดความยั่งยืนในการจัดการคัด
แยกขยะในชุมชนต่อไป 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญ สท.พัฒน์  อารินทร์   
นายพัฒน์  อารินทร์ ผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับการตีเส้นถนนตรงซอยร้านทองข้างสถานีตำรวจภูธร

ลอง หากมีรถจดในช่องแรกจะทำให้การเลี้ยงรถยากลำบาก และอาจเกิดอุบัติเหตุได้ 
อยากให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วย 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนออย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ตอบ
คำถาม  

นายกเทศมนตรี โดยสรุปในวันนี้เสียงตามสายทางเทศบาลอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการ
ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย  เรื ่องกล้องวงจรปิด ของเทศบาลหากประชาชน
ต้องการจะขอดูกล้องวงจรปิดต้องมายื่นคำขอที่สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ เพ่ือ
จะขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด  งานป้องกันฯ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการกำกับ
ดูแล ไม่มีรายงานว่ามีการชำรุด  ในการติดกล้องวงจรปิดต้องใช้งบประมาณจำนวน
มากหากจะมีการขยายต้องวางจุดให้แน่นอนและต้องมีการประมาณราคาว่าจะใช้
งบประมาณเท่าใด  จะติด ณ จุดใดต้องประเมินความคุ้มค่าว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
และตั ้งงบประมาณรองรับในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื ่อให้สามารถใช้งานได้
สม่ำเสมอ  สำหรับถังขยะในวันนี้พร้อมแล้วจะได้ให้สมาชิกสภามาทำเรื่องเบิกให้กับ
ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน  การตีเส้นถนนจะได้พิจารณาให้งานป้องกันดำเนินการ
จัดการให้เหมาะสมต่อไป  สำหรับวันนี้ฝ่ายบริหารขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล
ทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ทางฝ่ายบริหารจะได้นำข้อเสนอแนะที่
ได้รับไปกำกับดูแลพนักงานเทศบาลให้ดำเนินการตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ของ
เทศบาล และอำนวยประโยชน์ให้ประชาชนได้มากท่ีสุด  

ประธานสภาฯ ในวาระนี้มีท่านใดจะเสนออย่างอ่ืนหรือไม่...ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา 
และพนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ มีสมาชิกท่านใด
เสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ...หากไม่มีท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน ในการประชุมวันนี้ได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้เข้าร่วมประชุมสำหรับวันนี้ขอปิดการประชุมสภา
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 

ปิดประชุม เวลา  12.30  น 
 
ลงชื่อ           วนิดา  ยัพวัฒนพันธ์        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              (นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์) 
          เลขานุการสภาเทศบาลตำห้วยอ้อ 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่ 16  กันยายน  2564 
 

ลงชื่อ            ประสพ  ผัสด ี
    (นายประสพ  ผัสดี) 

 

ลงชื่อ         บรรลือ  ปวนเอ้ย 
  (นายบรรลือ  ปวนเอ้ย) 

 

ลงชื่อ       มนต์รักษ์  ชื่นสมบัติ 
   (นายมนต์รักษ์  ชื่นสมบัติ) 

 

ลงชื่อ           ชาติ  ใจต๊ะมา 
    (นายชาติ  ใจต๊ะมา) 

  

ลงชื่อ          มุกดา  ปันเต็ม 
(นางมุกดา  ปันเต็ม) 

 
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

เมื่อวันที่  27  กันยายน   2564  
 

ประเสริฐ  คำเวียงสา 
(นายประเสริฐ  คำเวียงสา) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 


