
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 
สมัยสามญั สมยัที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 

วันที่  28  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 

 
สมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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นายประสพ  ผัสดี 
นายประเสริฐ  คำเวียงสา 
นางกัลยา  วังคำ 
นางปิยะวรรณ  ปินใจ 
นางมุกดา  ปันเต็ม 
นางสาวกนกวรรณ  กาลสุข 
นายชาติ  ใจต๊ะมา 
นายพยงุศักดิ์  บุญเสริม 
นายพัฒน์  อารินทร์ 
นายบรรลือ  ปวนเอ้ย 
นายมนต์รักษ์  ชื่นสมบัติ 

สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
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สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ประสพ  ผัสดี 
ประเสริฐ  คำเวียงสา 
กัลยา  วังคำ 
ปิยะวรรณ  ปินใจ 
มุกดา  ปันเต็ม 
กนกวรรณ  กาลสุข 
ชาติ  ใจต๊ะมา 
พยุงศักดิ ์ บุญเสริม 
พัฒน์  อารินทร์ 
บรรลือ  ปวนเอ้ย 
มนต์รักษ์  ชื่นสมบัติ 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1.นายเศรษฐพงษ์   หล้าวงค์  สมาชิกสภาเทศบาล  ลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
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นายสมชาย  จารุรัชต์ 
นายสานิตย์  โลหะ 
นายณฐพล  ไพบูลย์สิริวัฒน์ 
นายชาตรี  ไชยแก้ว 
นางแสงเดือน  อินทรจ์่อ 
นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ 
พันจ่าเอกกิตติ  พลติ๊บ 
นางสาวผ่องศรี  วันแก้ว 
นางสาวนันทิพร  ใจเที่ยงตรง 
นายวีรศักดิ์  แจ้งใจ 
นางสาวนุชศรา  จาอาบาล 
นางณัชชา   มั่นเหมาะ 
นางสาววราพร  ศรีเจริญ 
นายบรรเจิด  อินต๊ะต่อม 
นางสาวปุญภา  ขุนเตรียม 
น างจิ ร ะ เพ รี ย ว   แ ส งแ ป้ น
นางสาวเบญจมาศ  เป็กกันใจ 
นางสาวศิรินธร  กาวีเปิบ 
นางสาวปาริฉัตร  ยาวิปา 

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

สมชาย  จารุรัชต์ 
สานิตย์  โลหะ 
ณฐพล  ไพบูลย์สิริวัฒน์ 
ชาตรี  ไชยแก้ว 
แสงเดือน  อินทรจ์่อ 
วนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ 
กิตติ  พลติ๊บ 
ผ่องศรี  วันแก้ว 
นันทิพร  ใจเที่ยงตรง 
วีรศักดิ์  แจ้งใจ 
นุชศรา  จาอาบาล 
ณัชชา  มั่นเหมาะ 
วราพร  ศรีเจริญ 
บรรเจิด  อินต๊ะต่อม 
ปุญภา  ขุนเตรียม 
จิ ร ะ เพ รี ย ว   แ ส ง แ ป้ น
เบญจมาศ  เป็กกันใจ 
ศิรินธร  กาวีเปิบ 
ปาริฉัตร  ยาวิปา 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
   เมื่อถึงเวลา 09.30 น.  สมาชิกสภาเทศบาลห้วยอ้อ  มาพร้อมกันแล้วมีนายเศรษฐพงษ์  
หล้าวงค์  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ลาประชุมครั้งนี้  สมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉัน 
นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์  ปลัดเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  เลขานุการสภาเทศบาล  จึงเรียนนายประเสริฐ  คำเวียงสา
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  เป็นประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  ตาม
ระเบียบวาระ  ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที ่1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

- เรื่องสมาชิกสภาลาป่วย ทำให้มีองค์ประชุม ทั้งหมด 11 คน  
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ   
 รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เม่ือ

วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2564 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านพิจารณารายงานการประชุม  ท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ เพ่ือจะได้มีการขอ

แก้ไขต่อไป สำหรับผมมีกรณีพิมพ์ผิด พิมพ์ตกเล็กน้อยไม่เป็นสาระของเนื้อหาให้งานกิจการ
สภาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง...ถ้าไม่มีท่านใดแก้ไขรายงานการประชุมฯ ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2564  เห็นชอบ 11 เสียง   

 

ระเบียบวาระท่ี  3 ญัตติ  เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระท่ี 3.1  โอนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 กองช่าง  ขอเชิญ นายกเทศมนตรี

ได้อธิบายหลักการและเหตุผล 
นายกเทศมนตรี ผมนายสมชาย  จารุรัชต์  ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ  ขอเสนอญัตติ  เรื ่อง โอน

งบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  ของกองช่าง  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  มีความจำเป็นโอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK) เนื่องจากผู้รับจ้างได้
ดำเนินการตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวง
ท้องถิ่น พร.ถ.002 สายถนนเทศบาล 1 บ้านนาหม้อหมู่ที่ 6 วงเงิน 2,570,000 บาท  เมื่อ
เสร็จสิ้นโครงการผู้รับจ้างขอรับเงินค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)
จำนวน 97,954.08 บาท  ซึ่งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564  ไม่ได้
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงมีความจำเป็นในการขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อเพ่ือ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  รายละเอียดตามเอกสารแนบ   ขอให้ปลัดเทศบาลได้อธิบาย
รายละเอียดการโอนงบประมาณและระเบียบ 

นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ โอนลดงบประมาณ 98,000 บาท 
 1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเพ่ิม

ต่าง ๆ  ของพนักงานจ้าง โอนลด 10,000 บาท 
 2.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทน ประเภท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โอนลด 5,000 บาท  
 3. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าจ้างออกแบบ  โอนลด 20,000 บาท 
 4. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ค่าเดินทางไปราชการ  โอนลด 
8,000 บาท 
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 5. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ  โอนลด 
20,000 บาท 

 6. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง  
โอนลด 5,000 บาท 

 7. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดวัสดุ ประเภทวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง  โอนลด 10,000 บาท 

 8. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่า
บำรุงรักษาและซ่อมแซม  โอนลด 5,000 บาท 

 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
 แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง

สาธารณูปโภค  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามสัญญาก่อสร้างทุกประเภท  งบประมาณ 98,000 บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541  หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27 “การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาร่วมกัน  หากมีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้ของเชิญ
สอบถาม...ขอเชิญ สท.กัลยา  วังคำ 

นางกัลยา  วังคำ ขอสอบถามว่า ค่า K คืออะไรอยากทราบว่ามีความสำคัญอย่างไร 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ตอบคำถาม 
นายกเทศมนตรี ขอให้กองช่างได้ตอบคำถาม  
นายวีรศักดิ์  แจ้งใจ ตามที่สมาชิกสภาได้สอบถามเกี่ยวกับค่าK ผมขอเรียนให้ทราบว่า ค่าK คือค่าชดเชยสัญญา

แบบปรับราคาได้ในโครงการงานก่อสร้าง "ค่า K" มาใช้ เพ่ือช่วยเหลือผู้รับเหมาให้ได้รับการ
ชดเชยค่าเสียหาย โดยกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข สูตร ประเภท และลักษณะงานที่เข้าข่าย
สามารถขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาลได้ เนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2532 คณะรัฐมนตรีมีมติให้นำ "ค่า K" มาใช้ในการทำสัญญาแบบปรับราคาได้   
ประกอบกับช่วงเวลาที่ประมาณราคาราคาน้ำมันลดตำลงจำนวนมากพอในช่วงที่ผู้รับจ้างเข้า
งานราคาน้ำมันมีการขึ้นราคาสูง ทำให้การคำนวณค่างานสูง โครงก่อสร้างดังกล่าวผู้รับจ้างได้
ยื่นขอรับค่าชดเชยสัญญาฯ ได้มีการคำนวณตามสูตรแล้วพบว่ามีค่าชดเชยเป็นไปตามที่     
ผู้รับจ้างขอรับ  จึงเห็นควรขออนุมัติต่อสภาเทศบาลในการโอนงบประมาณ 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่... ถ้าไม่มีผมขอมติ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ งบประมาณ ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้  งบประมาณ 

98,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง  
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 3.2  โอนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 สำนักปลัดเทศบาล  ขอเชิญ 

นายกเทศมนตรีได้อธิบายหลักการและเหตุผล 
นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  มีความจำเป็นโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  

สำหรับติดตั้งในห้องสำนักปลัดเทศบาล  เนื่องจากมีการย้ายห้องภายในสำนักงาน จำนวน 1 
เครื่อง  โอนงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณในการจัดซื้อเก้าอ้ี
สำหรับเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่ เพ่ือทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด และโอนงบประมาณ ในการ
จัดซื้อโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการ  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ,2 
และ 3  ขอให้ปลัดเทศบาลได้อธิบายรายละเอียดการโอนงบประมาณ 
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นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ รายการที่ 1  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณ 39,800 บาท  
 โอนลดงบประมาณ 39,800  บาท  
 1.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มา

ซึ่งบริการ  ค่าโฆษณาและเผยแพร่  โอนลด 25,000  บาท 
 2.แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดวัสดุ  ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  

โอนลด 4,800  บาท 
 3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  

หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืน ๆ  โครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน  โอนลด 10,000  บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  
เครื่องปรับอากาศ (Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ (Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง  จำนวน 1 เครื่อง  โดยมี
คุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาร่วมกัน  หากมีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัต ตินี้ของเชิญ
สอบถาม.... ถ้าไม่มีผมขอมติ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหโ้อนงบประมาณ งบประมาณ ค่าเครื่องปรับอากาศฯ  งบประมาณ  
39,800 บาท เห็นชอบ 11 เสียง  

นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ รายการที่ 2  โอนงบประมาณ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ 42,500 บาท  
 โอนลดงบประมาณ 2,000  บาท  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล โอนลด 2,000  บาท 
โอนงบประมาณและเปลีย่นแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ค่า
จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมมีล้อ งบประมาณ 11,000 บาท โอนเพ่ิม 2,000 บาท  รวมงบประมาณ 
13,000 บาท  (รายการนี้ได้มีการจัดซื้อไปแล้ว 5,400 บาท 3 รายการ งบประมาณ
คงเหลือ 5,600 บาท โอนเพิ่ม 2,000 บาท คงเหลืองบประมาณ 7,600 บาท) 
ข้อความเดิม 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมมีล้อจำนวน 3 ตัว ตัวละ 2,000 บาท  สำหรับหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนักวิเคราะนโยบายและแผน และเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมมี
ล้อสำหรับปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะดังนี้  มีพนักพิง
และท่ีนั่งขึ้นโครงเหล็กบุฟองน้ำหุ้มหนัง,ที่วางแขนทำจากพลาสติก และปรับระดับความสูงของ
เก้าอ้ีได้ เป็นไปตามราคาในท้องถิ่น ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ  
ข้อความใหม่ 

เพ่ือจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมมีล้อจำนวน 4 ตัว ตัวละ 2,000 บาท  สำหรับหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทัว่ไป,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิเคราะนโยบายและแผน และนักทรัพยากรบุคคล และเป็น
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวมมีล้อสำหรับปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 5,000 บาท  โดยมี
คุณลักษณะดังนี้  มีพนักพิงและที่นั่งขึ้นโครงเหล็กบุฟองน้ำหุ้มหนัง,ที่วางแขนทำจากพลาสติก 
และปรับระดับความสูงของเก้าอ้ีได้ เป็นไปตามราคาในท้องถิ่น ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกได้ชี้แจงเพ่ิมเติม   
นายกเทศมนตรีฯ ในส่วนของครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ี มีชำรุดบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้เป็นจำนวนมาก ที่รอ

จำหน่าย ผมได้ให้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจ ถ้าส่วนไหนซ่อมได้ก็ให้มีการซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้งานได้
หากซ่อมไม่ได้ต้องจำหน่ายจะได้มีการจำหน่ายต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาร่วมกัน  หากมีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้ของเชิญ
สอบถาม....ขอเชิญ สท.บรรลือ  ปวนเอ้ย 

นายบรรลือ  ปวนเอ้ย เกี่ยวกับครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่นายกฯได้กล่าวมานั้นที่ผ่านมาได้มีการติดตามให้มีการจำหน่าย
ครุภัณฑ์ หากมีการขออนุมัติต่อสภาทางสภาก็อนุมัติให้ แต่ไม่มีการจำหน่าย ผมอยากจะเสนอ
ให้สมาชิกสภาได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจำหน่ายครุภัณฑ์ 

ประธานสภาฯ ผมก็เห็นด้วยว่าจะให้สมาชิกสภาได้เข้ารว่มตรวจสอบการจำหน่ายทรัพย์สิน  สมาชิกท่านใดจะ
อภิปรายอีกหรือไม่... ถ้าไม่มีผมขอมติ 

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณและเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณ ค่าจัดซื้อ
เก้าอ้ีบุนวม  งบประมาณ 2,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง  

นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ รายการที่ 3  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบประมาณ 86,000 บาท  
 โอนลดงบประมาณ 86,000  บาท  
 แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน ประเภทเงินเดือน

พนักงาน  โอนลด 86,000  บาท 
โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ค่า
จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 
43,000 บาท  โดยมีคุณลักษณะเป็นหน้าจอระบบสัมผัส จอสี สามารถบันทึกวีดีโอและ
ถ่ายภาพได้  เป็นไปตามราคาในท้องถิ่น ไม่มี ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สำนัก
งบประมาณ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรี ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม  
นายกเทศมนตรีฯ ในยุคปัจจุบันการสื่อสารเป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะมีการส่งรายงานผ่านไลน์ 

ประชุมผ่านระบบซูม หรือประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ  อีกทั้งอยู่ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  ต้องเว้น
ระยะห่างยิ่งเพ่ิมความจำเป็นต้องใช้การสื่อสารทางโซเชียลนอกสถานที่ การเรียนการสอนของ
โรงเรียนต้องมีการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ผมได้แจ้งนโยบายกับพนักงานเทศบาลแล้วว่าให้ผู้
ที่ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้มีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านไลน์กลุ่มของเทศบาล
เพ่ือจะได้มีการจัดทำเป็นผลงานของตนเองและผลงานของกอง และประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ ในอนาคตอาจต้องมีการประชุมสภาออนไลน์ก็เป็นได้  ขอให้สมาชิกสภาได้
ร่วมกันพิจารณา 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาร่วมกัน  หากมีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้ของเชิญ
สอบถาม....สท.กนวรรณ  กาลสุข 

น.ส.กนกวรรณ กาลสุข มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการที่จะจัดซื้อว่าสามารถซื้อประกันเครื่องเสียหายด้วยก็จะดี 
ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามเกี่ยวกับญัตตินี้ของเชิญสอบถาม....สท.บรรลือ  ปวนเอ้ย 
นายบรรลือ  ปวนเอ้ย ผมอยากสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในค่าบริการเครือข่ายจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายจากไหน 
ประธานสภาฯ ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง 
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นายกเทศมนตรี ผมขอชี้แจงให้ทราบว่าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นครุภัณฑ์ สำหรับเครือข่ายที่จะใช้เป็นการ

ขอเปิดโดยตรงกับบริษัทฯ ที่ให้บริการ ซึ่งแยกต่างหากจากกัน  ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
บริการเครอืข่ายให้ปลัดเทศบาลได้อธิบาย 

ปลัดเทศบาลฯ ขออธิบายเกี่ยวกับการบริการเครือข่าย ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดราคาในการใช้บริการ
รายเดือนสำหรับที่ให้บริการของผู้ใช้เครื่องตามตำแหน่งซึ่งต้องใช้ไม่เกินจากค่าบริการที่กำหนด
หากเกินกว่าที่ราชการกำหนดให้ผู้ใช้จ่ายส่วนต่างเอง  ซึ่งเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ได้ตั้งเทศบัญญัติ
สำหรับค่าบริการเครอืข่ายโทรศัพทไ์ว้แล้วในหมวดค่าสาธารนูปโภค 

ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่... ถ้าไม่มีผมขอมติ 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณ งบประมาณ ค่าจัดซื้อโทรศัพท์เลื่อนที่   งบประมาณ 

86,000 บาท เห็นชอบ 11 เสียง  
ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ  เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่  4  ขอเสนอญัตติ   เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขอเชิญ นายกเทศมนตรีได้อธิบาย
หลักการและเหตุผล 

นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ  เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลตำบลห้วยอ้อ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการติดตามแผน  ไว้แล้วนั้น เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่ทำให้คณะกรรมการที่ได้รับการ
คัดเลือกจากสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อขาดคุณสมบัติ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่ง
กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้ 

ดังนั้น  จึงขอต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ ในการให้ความเห็นและมีมติในการคัดเลือก
สมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จำนวนคณะละ  3 ท่าน  ขอให้ปลัดเทศบาลได้อธิบาย
ระเบียบ 

ปลัดเทศบาลฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา พ.ศ.2548   รวมที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

“ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ..(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน...” 

 “ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประกอบด้วย 

  ...(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน…” 
  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อเพ่ือพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาร่วมกัน  และเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลคนที่ 1  ขอเชิญ สท.มุกดา  ปันเต็ม 

นางมุกดา  ปันเต็ม เสนอนายบรรลือ  ปวนเอ้ย 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรอง 1. นางสาวกนกวรรณ  กาลสุข  2. นางปิยะวรรณ  ปินใจ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่....ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือกให้ นายบรรลือ  ปวนเอ้ย  เป็นกรรมการฯ คนที่ 1 
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ประธานฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่ 2  ขอเชิญ สท.มนต์รักษ์  

ชื่นสมบัติ 
นายมนต์รักษ์ฯ คณะกรรมการฯ คนที ่2. นายประสพ   ผัสดี 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รบัรอง 1. นางกัลยา  วังคำ   2.นายบรรลือ   ปวนเอ้ย 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่....ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือกให้ นายประสพ  ผัสดี  เป็นกรรมการฯ คนที่ 2 
ประธานฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่ 3  ขอเชิญ สท.ประสพ  ผัสดี 
นายประสพ  ผัสดี คณะกรรมการฯ คนที ่3. นายประเสริฐ  คำเวียงสา 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรอง 1.นางมุกดา  ปันเต็ม   2.นายบรรลือ  ปวนเอ้ย 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่....ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือกให้ นายประเสริฐ  คำเวียงสา  เป็นกรรมการฯ คนที่ 3 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหเ้ลือก 

1. นายบรรลือ   ปวนเอ้ย 
2. นายประสพ  ผัสดี 
3. นายประเสริฐ  คำเวียงสา 

 เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ประธานสภาฯ ต่อไปขอให้สมาชิกสภาได้ พิจารณาร่วมกัน  และเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คนที่ 1 ขอเชิญ สท.ชาติ  ใจต๊ะมา 
นานชาติ  ใจต๊ะมา เสนอนายมนรักษ์   ชื่นสมบัต ิ
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรอง 1.นายประสพ  ผัสดี   2.นายพยุงศักดิ ์ บุญเสริม 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่....ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือกให้ นายมนต์รักษ์  ชื่นสมบัติ  เป็นกรรมการฯ คนที่ 1 
ประธานฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่ 2  ขอเชิญ สท.กัลยา  วังคำ 
นางกลัยา  วังคำ คณะกรรมการฯ คนที ่2.นายชาติ  ใจต๊ะมา 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรอง 1 .นายมนต์รักษ์  ชื่นสมบตัิ  2.นางสาวกนกวรรณ  กาลสุข 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่....ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือกให้ นายชาติ  ใจต๊ะมา  เป็นกรรมการฯ คนที่ 2 
ประธานฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่ 3  ขอเชิญ สท.มุกดา  ปันเต็ม 
นางมุกดา  ปันเต็ม คณะกรรมการฯ คนที ่3.นายพยุงศักดิ์  บุญเสริม 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรอง 1. นายชาติ   ใจต๊ะมา  2.นางกัลยา  วังคำ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่....ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือกให้ นายพยุงศักดิ์   บุญเสริม  เป็นกรรมการฯ คนที่ 3 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหเ้ลือก 

1. นายมนต์รักษ์  ชื่นสมบัติ 
2. นายชาติ  ใจต๊ะมา 
3. นายพยุงศักดิ์  บุญเสริม 

 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ  เพื่อพิจารณา 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติ  เรื่อง คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

ตำบลห้วยอ้อ  ขอเชิญ นายกเทศมนตรีได้อธิบายหลักการและเหตุผล 
นายกเทศมนตรี ขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขอให้คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล

ห้วยอ้อ  ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยอ้อ   มีความจำเป็นต้องขอความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลฯ ในการคัดเลือกตัวแทนของสมาชิกสภาฯ จำนวน 2 คน  เพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยอ้อ  จึงขอต่อสภา
เทศบาลได้คัดเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลเป็นตัวแทนคณะกรรมการฯ  จำนวน 2 ท่าน  
ขอให้ปลัดเทศบาลได้อธิบายระเบียบฯ 

ปลัดเทศบาลฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 “ข้อ 12 (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจำนวนสองคน” 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อเพ่ือพิจารณาต่อไป 
ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาร่วมกัน  และเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ

พัฒนาเทศบาลคนที่ 1  ขอเชิญ สท.มุกดา  ปันเต็ม 
นางมุกดา  ปันเต็ม เสนอ นางกัลยา  วังคำ 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรอง 1 นายชาติ  ใจต๊ะมา  2.นางปิยะวรรณ   ปินใจ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่....ถ้าไมม่ีผมขอมติ 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือกให้ นางกัลยา  วังคำ  เป็นกรรมการฯ คนที่ 1 
ประธานฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเปน็คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลคนที่ 2  ขอเชิญ สท.ปิยะวรรณ  ปินใจ 
นางปิยะวรรณ ปินใจ คณะกรรมการฯ คนที ่2. นางสาวกนกวรรณ  กาลสุข 
ประธานสภาฯ ขอผู้รับรอง 2 ท่าน ผู้รับรอง 1.นางกัลยา  วังคำ  2.นายพยุงศักดิ์  บุญเสริม 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่....ถ้าไม่มีผมขอมติ 
ทีป่ระชุม มีมติเห็นชอบเลือกให้ นางสาวกนกวรรณ  กาลสุข  เป็นกรรมการฯ คนที่ 2 
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบใหเ้ลือก 

1. นางกัลยา  วังคำ 
2. นางสาวกนกวรรณ  กาลสุข 

 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นวาระอ่ืน  สมาชิกสภาท่านใดจะมีเรื่องปรึกษาหารือในสภาแห่งนี้ขอให้แสดงความ

คิดเห็นเพื่อจะได้ให้นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  ขอเชิญ สท.
บรรลือ  ปวนเอ้ย 

นายบรรลือ ปวนเอ้ย ผมมีเรื่องที่จะนำเสนอต่อสภาในโครงการที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  ผมจึงขอเสนอ
เรื่องความเดือดร้อนที่ควรจะดำเนินการ  

 เรื่องที่ 1 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามน้ำแม่อ้อ ข้ามไปบ้านยายเลย ซึ่งเดิมได้มีการสร้าง
แบบชั่วคราว ตั้งแต่สะพานไม้  ต่อมาได้สร้างเป็นสะพานเหล็ก  แต่มันยังไม่ถาวร ปัจจุบันมี
การสร้างบ้านเรือนหลายหลังอยู่ในฝั่งนั้น จึงมีการสัญจรไปมาเพ่ิมขึ้น  ควรปรับปรุงเป็น
สะพานคอนกรีตให้มันมีความคงทำถาวร 

 เรื่องที่ 2 เสียงตามสายของบ้านหมู่ที่ 6 เกิดชำรุดสายขาดจึงอยากจะขอให้รถกระเช้าไปต่อ
สายไฟให้ด้วยเนื่องจากอยู่สูงกว่าที่จะใช้บันใดพาดขึ้นไปไม่ได้ 
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 เรื่องท่ี 3 ผักตบจอกแหนที่ข้ึนในลำห้วยแม่กางตอนนี้หนาแน่นมาก อาจทำให้น้ำเนาเสียได้ 

จึงอยากจะให้กำจัดวัชพืชด้วย 
 เรื่องท่ี 4 ติดตามการดำเนินงานโครงการพนังกันดินลำห้วยแม่กางที่อยู่ระหว่างดำเนินการถึง

ไหนอย่างไร 
 เรื่องที่ 5 ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนข้างโรงฆ่าสัตว์เก่า ว่าดำเนินการไปถึง

ไหนอย่างไร 
 เรื่องท่ี 6 โครงการซอยบ้านครูหนู เพื่อให้การสัญจรได้สะดวก  จะมีแนวทางอย่างไร 
 เรื่องท่ี 7 หนองกวาง หนองสาธารณะบ้านนาหม้อหมู่ที่ 6 มีต้นไม้ที่อยู่โดยรอบใบไม้รว่งลง

ในหนอง ทำให้ตื้นเขิน จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่...ขอเชิญ สท.มนต์รักษ์  ชื่นสมบัติ 
นายมนต์รักษ์ ชื่นสมบัติ เกี่ยวกับถังขยะไม่เพียงพอ มีประชาชนมาขอถังขยะซึ่งเกิดแตก อยากจะให้เทศบาลจัดหาถังขยะ

ให้ประชาชนเพ่ือทดแทนถังขยะที่แตก และอีกเรื่องเกี่ยวกับการเปิดให้ทิ้งขยะในบ่อขยะ จะ
ดำเนินการแก้ไขอย่างไร ต้องมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่วงเวลาที่สามารถทิ้งขยะได้  เพ่ือลด
ปัญหาในการทิ้งขยะ  ผมได้สำรวจที่ถนน 1 ซอย 14 ตลอดทั้งสายฝารางระบายน้ำมีช่องว่างทำ
ให้รถจักรยานยนต์ หรือเดินต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินสัญจรอยากจะให้ดำเนินการแก้ไข
ด้วย เรื่อง อปพร. อยากให้นายกหาแนวทางเกี่ยวกับปฏิบัติงานร่วมกันกับ อปพร.  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่...ขอเชิญ สท.ชาติ  ใจต๊ะมา 
นายชาติ  ใจต๊ะมา ผมขอสอบถามเกี่ยวกับรางระบายน้ำถนนเทศบาล 6  และซอยบ้านป้าหอม อยากจะให้ทาง

เทศบาลพิจารณานำเข้าไว้ในแผนของทางเทศบาลและจะได้ดำเนินการก่อสร้างเพ่ือบรรเทา
ปัญหาการสัญจรของประชาชน 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่...ขอเชิญ สท.มุกดา  ปันเต็ม 
นางมุกดา  ปันเต็ม ถามท่ีสมาชิกสภาหลายท่านได้เข้ามาเขียนคำร้องในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขอให้แต่ละกองที่

รับผิดชอบในการแก้ไขได้ดำเนินการให้ด้วยเพ่ือจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่...ขอเชิญ สท.กนกวรรณ  กาลสุข 
น.ส.กนกวรรณ กาลสุข ขอฝากเรื่องต้นมะขามหลวงใบมะขามร่วงลงมาทำให้ถนนลื่น เห็นควรว่าต้องมีการตัดแต่งก่ิง

เพ่ือลดจำนวนของใบมะขาม และล้างถนนเนื่องจากถนนลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่...ขอเชิญ สท.พัฒน์  อารินทร์ 
นายพัฒน์  อารินทร์ ผมขอฝากนายกเทศมนตรี เกี่ยวกับการปรับปรุงฌาปนสถาน ในการบริการประชาชนที่

มาร่วมพิธีฌาปนสถาน เช่น ที่นั่ง พัดลม ระบบเสียง  และเรื่องเสียงตามสายของทางเทศบาล  
ควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วย 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่...ขอเชิญ สท.บรรลือ  ปวนเอ้ย 
นายบรรลือ  ปวนเอ้ย ผมขอเสริมเกี่ยวกับฌาปนสถานฯ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้ห้องน้ำทางทิศตะวันตก  แต่

ห้องน้ำทรุดโทรมมาก  ซึ่งเดิมได้มีการแก้ไขโดยการสร้างห้องน้ำแห่งใหม่แต่งห้องน้ำเดิมก็
ควรได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใช้งานไดดี้   

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่...ถ้าไม่มขีอเชิญนายกเทศมนตรีได้ตอบคำถาม 
นายกเทศมนตรี ผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาที่ได้คัดเลือกเป็นคณะกรรมชุดต่าง ๆ ผมขอเรียนให้

สมาชิกสภาได้ทราบในเบื้องต้นว่า โครงการต่าง ๆ ที่ยังดำเนินการไม่ได้ต้องมีการตรวจสอบ
กับแผนพัฒนาเทศบาลก่อนถึงจะสามารถดำเนินการได้ จึงเป็นหน้าที่สำคัญอีกหน้าที่หนึ่ง
ของสมาชิกสภาที่ได้เข้ามาปฏิบัติงานในสภาแห่งนี้   ปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสมาชิกสภาได้
สอบถามมานั้นต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนี่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะดำเนินการ อีกส่วน 
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 หนึ่งเป็นงานที่ต้องมาพิจารณาให้รอบด้านก่อน ผมจึงขอทำความเข้าใจสมาชิกสภาในวันนี้ว่า

ผมได้วางแนวปฏิบัติไว้ว่ามีกรณีเร่งด่วนจะต้องมีคำร้องมาเพ่ือเร่งดำเนินการ ซึ่งคำร้องจะถึง
มือผู้ปฏิบัติด้วยระยะเวลาอันรวดเร็ว  เรื่องใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการสามารถติดตามได้เพ่ือจะ
ได้ทราบเหตุผลว่ามีปัญหาอุปสรรคอันใดในการดำเนินการ  ในอีกส่วนหนึ่งจะได้ดำเนินการ
ตรวจสอบในแผนพัฒนาเทศบาลว่าโครงการต่าง ๆ มีอยู่ในแผนฯหรือไม่ หากไม่มีต้องมีการ
ปรับปรุงแผนฯ ในเดือนหน้าจะได้มีการจัดทำประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาและความ
ต้องการของหมู่บ้าน  เพ่ือจะได้บรรจุไว้ในแผน และจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณต่อไป  
เรื่องปัญหาเกี่ยกับผักตบชวาที่ลำห้วยแม่กาง  อยู่ระหว่างดำเนินการขอเครื่องจักรของ
องค์การบริการส่วนจังหวัดแพร่ ในการมาขุดลอกกำจัดวัชพืช  ซึ่งกิจกรรมจะได้ดำเนินการ
เมื่อใดจะได้แจ้งให้ท่าน และหมู่บ้านชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งจะได้จัดทำแผนกับชุมชน
ว่าจะดูแลความสะอาดอย่างไร  อีกโครงการหนึ่งคือโครงการเกี่ยวกับปรับภูมิทัศน์ลำห้วยแม่กาง
สอดคล้องกับการกำจัดวัชพืชในลำห้วย ซึ่งเทศบาลได้ของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไป 
จะได้ดำเนินการให้เป็นระบบ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ขอรายงานความคืบหน้าได้ผู้
รับจ้างแล้ว เนื่องจากจะหมดสัญญาแล้วผู้รับจ้างไม่เข้างาน  หากไม่เข้างานจะต้องดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร  แนวทางจะเป็นอย่างไรต้องพิจารณาต่อไปต้อง
ผ่านขั้นตอนนี้ไปก่อน  ในส่วนของบ่อขยะ ได้ดำเนินการฝังกลบไปแล้ว แต่ต่อไปต้องมาคิด
วิธีการกันใหม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ครบวงจรและแก้ไขปัญหาระยะยาว  อาจต้อง
ดำเนินการเกี่ยวกับการลดขยะ คัดแยก ในชุมชน จะได้เกิดข้อชัดเจนว่าจะต้องดำเนินการ
อย่างไร มีข้อตกลงในชุมชน จัดฝึกอบรมต่าง ๆ แล้วค่อยขยายผลให้ครบทุกหมู่บ้าน การปิด
เปิดประตูบ่อขยะ ต้องมีการกำหนดกฎิกาเพ่ือปฏิบัติร่วมกัน และจะได้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบต่อไป  ในส่วนของฌาปนสถานฯ ไปดูว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ห้องน้ำ ได้มี
การสำรวจไปแล้วจะได้มาพิจารณาแก้ไขปัญหา  มีปัญหามากมายในการบริหารจัดการใน  
ฌาปนสถานฯ ตั้งแต่ที่จอดรถ ห้องน้ำ  ต่าง ๆ ผมจึงขอฝากให้สมาชิกสภาได้เป็นหูเป็นตา
เพ่ือจะได้พิจารณาในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการต่อไป  ขอขอบสมาชิกสภาทุกท่าน
ที่ได้นำเสนอและแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

ประธานสภาฯ ผมขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ  สมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนแขก ผู้มีเกียรติ
ทุกท่าน  ที่ทำให้การประชุมคราวนี้ลุล่วงไปด้วยดี  ผมขอปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา  12.30 น. 
 
 

ลงชื่อ   วนิดา  ยัพวัฒนพันธ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นางวนิดา  ยัพวัฒนพันธ์) 
 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 

เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม   2564 
 

ลงชื่อ              ประสพ  ผัสดี 
    (นายประสพ  ผัสดี) 

 

ลงชื่อ            บรรลือ  ปวนเอ้ย 
  (นายบรรลือ  ปวนเอ้ย) 

 

ลงชื่อ          มนต์รักษ์  ชื่นสมบัติ 
   (นายมนต์รักษ์  ชื่นสมบัติ) 

 

ลงชื่อ              ชาติ  ใจต๊ะมา 
    (นายชาติ  ใจต๊ะมา) 

  

ลงชื่อ             มุกดา  ปันเต็ม 
(นางมกุดา  ปันเต็ม) 

 
สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว 

เมือ่วันที่        กรกฎาคม   2564  
 

บรรลือ  ปวนเอ้ย 
(นายประเสริฐ  คำเวียงสา) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 
 


