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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายปรีชา  จันทร์โหนง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร            
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยแรก  

ประจ าปี 2560 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญ
ท่านประธานสภา เทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่ประธาน
การประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ  เชิญนั่ งครั บ   วั นนี้ เป็ นการประชุมสภา เทศบาล  สมั ย 
ประธานสภาเทศบาล  สามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2560 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอ
    เปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายวิทยา  โลกุตตระ   วันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ  2  เรื่องคือ  
ประธานสภาเทศบาล               1. คุณพันลึก  วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด ได้

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยเทศบาลได้รายงานจังหวัดและ 
กกต.จังหวัดแล้ว ในนามของสภาเทศบาล ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว
ของผู้ เสียชีวิตด้วย และเพ่ือเป็นการไว้อาลัย จึ งขอให้ทุกท่านที่อยู่ ใน                   
ที่ประชุมนี้ ยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที ขอเชิญครับ 

ครับ  เชิญนั่งครับ เรื่องที่ 2 เรื่องผู้จัดการสถานธนานุบาล เทศบาล
ต าบลห้วยยอด  นางสาวธิราณี  บุญเจริญ  ไดโ้อนย้ายตามค าสั่งส านักงานคณะ 
กรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 23/2560 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ไปด ารงต าแหน่งผู้จัดการสถานธนานุบาล
เทศบาลเมืองสะเดา  อ.สะเดา จ.สงขลา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 
และรับโอนนายชรินทร์  สินรัตน์ ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ในนามของสภาเทศบาลขอให้ท่านมีความ
เจริญในหน้าที่การงาน และเดินทางโดยสวัสดิภาพ นะครับท่านผู้จัดการ ในนาม
ของสภาเทศบาลต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการที่ได้มาท างานในต าแหน่งผู้จัดการ
สถานธนานุบาลของเทศบาลต าบลห้วยยอดเป็นระยะเวลาซึ่งนานมากก็ 7 ปี 
นะครับ ที่ผมรู้ปกติไม่เกิน 4 ปี ใช่ไหมครับผู้จัดการ  ครับก็ต้องขอขอบคุณที่ท า
ความเจริญ ท าก าไรให้กับสถานธนานุบาลของเรานะครับ ในนามสภาเทศบาล
ขอขอบคุณมากครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด สมัยสามัญ  
                                              สมัยท่ี 4 ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ 27 ธันวาคม ๒๕๕9   

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  คุณสุวรรณ  พจนอารี  ครับ      

นายสวุรรณ  พจนอารี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ   และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  กระผมนายสุวรรณ  พจนอารี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  

และเป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอน าเสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559 ซึ่ง  
ประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 

วันนี้เวลา 13.0๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ่ง
ประกอบด้วยนายสุวรรณ พจนอารี ประธานกรรมการ และนายสุขขุม ศุภศรี  
กรรมการ ได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประธานสภาเทศบาล  เพ่ือตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี ๒๕๕9 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2559  

ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยดังกล่าว ที่ประชุม                  
มีมติว่ารายงานการประชุมได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้อง สมควรคงร่างเดิมไว้ทุก
ประการ จึงให้ส่งรายงานการประชุมคืนสภาเทศบาล เพื่อพิจารณารับรอง
ต่อไป เลิกประชุมเวลา ๑3.30 น. ลงชื่อ นายสุวรรณ  พจนอารี ประธาน
กรรมการ  นายสุขขุม  ศุภศรี กรรมการ ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ ตามที ่ คุณสุวรรณ  ได้น า เสนอผลการตรวจรายงานการ
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  

27 ธันวาคม 2559 ให้ท่านสมาชิกได้ทราบไปแล้ว  รายงานการประชุม
 สภาเทศบาลต าบลห้วยยอด มีด้วยกันทั้งหมด 18 หน้า ตามที ่ได้ส่งไปให้
 ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ  หากสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการ
 ประชุม  ขอได้โปรดยกมือครับ  ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็ขอมติรับรองรายงาน 

การประชุมจากท่านสมาชิกด้วยนะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559  โปรดยกมือครับ 8 ท่านนะครับ  ไม่เห็นด้วย 
มีไหมครับ  ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่าที่ประชุมนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2559 ซึ ่งประชุมเมื ่อวันที ่ 27 ธันวาคม 
2559 นะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทู้ถาม 

นายวิทยา  โลกุตตระ  วันนี้มีสมาชิกได้ยื่นกระทู้ถามทั่วไป เพ่ือสอบถามคณะผู้บริหาร  
ประธานสภาเทศบาล จ านวน 1 ท่าน คือ คุณสมใจ  วรรณรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล ได้ยื่นกระทู้

ถาม จ านวน 3 เรื่อง คือ 
1. จ านวนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลระดับชั้นมัธยม  มีจ านวนลดลง 

ท่านมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้นักเรียนเพ่ิมขึ้น  ระดับชั้นประถมศึกษาจะมี
นักเรียนมาก แต่ระดับชั้นมัธยมลดลง  

2. อยากทราบว่าปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล เข้าเรียนใน 
โรงเรียนเทศบาลมีจ านวนเท่าไร มีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้นักเรียนในเขตเข้าเรียน
โรงเรียนเทศบาลเพ่ิมขึ้น  

3. โครงการต่างๆ ที่ผ่านสภาเทศบาลแล้ว ไม่ทราบว่าท าไมไม่ด าเนินการ  
ไม่ว่าจะเป็นคูระบายน้ า หรือถนน เพราะได้ผ่านสภาเทศบาลไปแล้วก็หลาย
โครงการ ขอเชิญคุณสมใจ  ตั้งกระทู้ถามครับ 

นายสมใจ  วรรณรัตน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสมใจ  วรรณรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล จะขอตั้งกระทู้ถามคณะ

ผู้บริหารของเทศบาล มีจ านวน 3 ข้อ ด้วยกันนะครับ แต่ก่อนจะถามผมจะขอ
เท้าความหมายถึงว่า โครงการต่างๆที่จะลงไปโรงเรียนนั้นงบประมาณต่างๆที่ลง
ไปผมก็สนับสนุนมาตลอดนะครับ ผมไม่เคยอภิปรายแต่ผมเคยบอกไปครั้งหนึ่ง
ว่างบประมาณที่ลงไปในโรงเรียนนั้นเมื่อเอาไปแล้วจะต้องมีคุณภาพ คือเด็กที่
จบไปก็ต้องมีคุณภาพ แต่พอมาในปัจจุบัน ถ้าสังเกตให้ดีนะครับนักเรียนใน
โรงเรียนเทศบาล ระดับมัธยมจะมีจ านวนลดน้อยลงจากเมื่อก่อนมีจ านวนห้อง
ละไม่ต่ ากว่า 30 แต่ตอนนี้มี 2  ห้องจริงๆ แต่ห้องหนึ่งมี 17 คน อีกห้องหนึ่ง 
19 คน นะครับ นี้ข้อมูลนี้ผมไปหามาจากโรงเรียนนะครับ บางคนสงสัยว่า
ท าไม ครูบางคนบอกว่าครูภายในโรงเรียนเอาข้อมูลมาให้  ไม่ได้นะครับผมไม่ได้
ไปเอา คือผมไปหามาเอง ไม่ต้องสงสัยครูคนหนึ่งคนใดนะครับในเรื่องนี้นั้นคือ 
ที่มันแปลกคือนักเรียนลดลงมากนะครับ ตามที่สังเกตมาลดลงโดยที่ว่าผิดปกติ
ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ ผู้บริหารจะหาวิธีการอย่างไรที่จะให้นักเรียนของเรา
เพ่ิมข้ึนนะครับนี้ ข้อที่ 1 ขอถามเป็นข้อๆ ดีกว่า ขอถามข้อที่ 1 ก่อนนะครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  กราบเรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกฯ ที่เคารพ              
นายกเทศมนตรี ผมนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด ขอตอบกระทู้ถาม

เพ่ือนสมาชิก ที่ได้สอบถามนะครับว่าจ านวนนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล  
ระดับชั้นมัธยมมีจ านวนลดลงนะครับ ท่านมีวิธีการอย่างไรที่จะท าให้นักเรียน
เพ่ิมขึ้นแล้วก็ระดับประถมศึกษาจะมีนักเรียนมากแต่ระดับ ชั้นมัธยมมีจ านวน
ลดลง  ในการด าเนินการนะครับ  ในแนวทางของผู้บริหารโรงเรียนมีแนวทางที่ 
จะด าเนินการที่จะท าให้นักเรียนเพิ่มขึ้นในระดับมัธยมนะครับ ก็มีหลายแนวทาง 
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 อยู่นะครับ อย่างเช่นในการแนะแนวการศึกษาต่อแล้วก็ เน้นเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน แล้วก็ด าเนินการใน
การเยี่ยมบ้านนักเรียน พูดคุยกับผู้ปกครอง ว่าในระดับชั้น ป.6 ที่จะเข้าศึกษา
ต่อในชั้นมัธยมปีที่ 1 ก็ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนแล้วก็เชิญชวนผู้ปกครองให้ 
ด าเนินการส่งนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยม แล้วก็จะมีการจัดสวัสดิการต่างๆ 
ให้กับนักเรียนที่จะศึกษาต่อที่โรงเรียนด้วย ในส่วนของจ านวนนักเรียนที่ลดลง 
มีหลายปัจจัยเหมือนกัน  เนื่องด้วยมีสถานศึกษาใกล้เคียงซึ่งมีขนาดใหญ่       
ได้เพ่ิมห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมมากขึ้นทุกปีๆ  ท าให้นักเรียนชั้นมัธยม
นักเรียนในอ าเภอห้วยยอดได้เข้าสอบเข้าศึกษาต่อยังสถาบันดังกล่าวเป็น
จ านวนมาก  ในส่วนของโรงเรียนเทศบาลนะครับ ทางผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
มีนโยบายที่จะลงไปตรวจสอบ ลงไปดูแลอย่างใกล้ชิด ในส่วนของในการบริหาร
จัดการโรงเรียนตรงนี้นะครับ ซึ่งได้เริ่มด าเนินการมาในระดับหนึ่ง คิดว่า          
จะพยายามที่ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมให้
เพ่ิมมากขึ้น ส่วนจ านวนนะครับ นักเรียนตามช่วงชั้นต่างๆ ขณะนี้มีนักเรียน
ระดับปฐมวัย จ านวนนักเรียน 111 คน ช่วงชั้นที่  1 ระดับ ป1 - ป.3             
นะครับ มี 269 คน นะครับ ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 - ป.6 มี 246 คน ช่วงชั้นที่ 3 
ม.1 - ม.3 มี 105 คน นะครับ อันนี้ก็เป็นจ านวนปริมาณนักเรียน ในปี
การศึกษา 2559 ที่ผ่านมานะครับ ขอบคุณครับ   

  
นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ เชิญคุณสมใจฯ ต่อครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมใจ  วรรณรัตน์  ครับขอบคุณมากครับท่านนายกที่ได้ตอบไปนะครับ คือนโยบายต่างๆ 
สมาชิกสภาเทศบาล ที่เราลงไปนั้น จริงอยู่ที่เรามีการแนะแนวศึกษาต่อมีการเน้นการเรียนการสอน

ของครู  แต่ว่าไม่ทราบว่าทางผู้บริหารได้ลงดูบ้างหรือเปล่าว่าสภาพในโรงเรียน
เป็นอย่างไร เพราะความเป็นอยู่ของครูตามที่ผมได้ทราบมา ครูจะแบ่งออกมา
เป็นก๊กเป็นเหล่า อันนี้จะจริงหรือไม่จริงนี้คือข้อมูลที่ได้มา นั้นเมื่อครูแตกแยก
กัน จะท าให้โรงเรียนดีขึ้นก็คงจะยาก พอใครจะท าดีขึ้นมาให้เด็ก คนนี้ก็บอก
บอกอย่าไปตามครูคนนั้นนะ คือนี้สมมุติไป นี่คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราจะต้องเข้า
ไปดูแล คือโรงเรียนผมก็รู้ใครๆก็อยากจะให้โรงเรียนมีเด็กเพ่ิมขึ้น ผมเองก็
สนับสนุนที่จะให้เด็กโรงเรียนเทศบาลให้มากขึ้น ฉะนั้นเด็กนักเรียนจะต้องดูว่า
ผลงานของครูนี้เป็นอย่างไรบ้าง เปรียบเทียบกับโรงเรียนกลึงฯนะครับ โรงเรียน
กลึงฯ จะมีนักเรียนอยู่ ปัจจุบันขนาดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับ เมื่อก่อน
ถ้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสจะมีมัธยมห้องหนึ่ง 10 กว่าคนเอง แต่นี้โรงเรียน
กลึงฯ ถ้าไปดู มันเด็กเยอะจนว่าอาคารไม่พอ ตอนนี้ได้สร้างอาคารขึ้นมาแล้ว 
เพ่ือรองรับเด็ก แต่ของเราเนี่ยอาคารมี อาคารสร้างขึ้นมาแต่นักเรียนน้อย            
นี้เราจะหาวิธีการอย่างไรให้อาคารที่เราสร้างไปได้ ใช้ให้เกิดผลประโยชน์          
ขึ้นมานะครับ ขอบคุณมากครับ ส าหรับข้อที่ 2 อยากทราบว่าในปัจจุบัน
นักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลมีจ านวนเท่าไรและมี
วิธีการอย่างไรที่จะท าให้นักเรียนในเขตเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
ครับข้อที่ 2 ครับ 
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นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับๆ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  กราบเรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ  กระผมนาย 
นายกเทศมนตรี ธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด ขอตอบกระทู้ถามนะครับ 

ว่าปัจจุบันนักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลที่ เข้าเรียนในโรงเรียนมีจ านวนเท่าไร      
มีวิธีการอย่างไรที่จะให้นักเรียนในเขตเทศบาลเพ่ิมขึ้น นะครับ ปัจจุบันนักเรียน 
อย่างที่กล่าวนะครับว่า ระดับปฐมวัย เรามีนักเรียน 141 คน นะครับ          
มีนักเรียนที่อยู่ในเขต 66 คน คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 43.33 เปอร์เซ็นต์ ช่วงชั้น
ที่ 1 ป.1 – ป.3 269 คน จ านวนนักเรียนในเขต 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.78  ช่วงชั้นที่ 2 ป.4 – ป.6 มี 246 คน จ านวนนักเรียนในเขต 65 คน 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 26.42 เปอร์เซ็นต์ ช่วงชั้นที่ 3 ม.1 – ม.3 มีจ านวน
นักเรียนอยู่ 105 คน นักเรียนในเขต 22 คน คิดเป็นเปอร์ เซ็นต์ร้อยละ 21 
เปอร์เซ็นต์ ตรงนี้ในช่วงชั้นระดับ 1,2,3 ก็จะมีปริมาณ 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่
เป็นนักเรียนในเขตนะครับ ที่เหลือเป็นนักเรียนนอกเขตส่วนในระดับปฐมวัยก็มี
จ านวนพอสมควร นะครับ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ ในการที่จะมีวิธีการ
อย่างไร ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่า ในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในการมุ่งเน้น
ให้นักเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลให้ได้รับการศึกษาในโรงเรียนเทศบาลนะครับ 
ทางคณะครูได้ติดตามนักเรียนที่อยู่ในเขตและนอกเขตที่หากไม่มาเรียนหรือที่
หยุดเรียนต่างๆ จะมีโครงการที่จะน าพานักเรียนกลับมายังโรงเรียนอีกครั้ง ซึ่งมี
นักเรียนหลายๆคนที่หยุดเรียนบ้าง ทางผู้บริหารโรงเรียนได้รายงานมาว่าขณะนี้
ได้มีโครงการต่างๆ พยายามที่จะให้นักเรียนได้มาเรียน จะได้ท าการเรียนการ
สอนให้ครบนะครับ ครับขอบคุณครับ   

นายวิทยา โลกุตตระ   ครับเชิญ คุณสมใจ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมใจ  วรรณรัตน์   ครับ ขอบคุณมากครับ ท่านนายกฯ ในการที่จะท าให้นักเรียนในเขต
สมาชิกสภาเทศบาล  เขตเทศบาล ตามท่ีท่านนายกฯว่า ในการแนะแนวบ้าง การแนะแนวคือเป็นสิ่ง 

ส าคัญนะครับ การออกไปพบผู้ปกครอง ไปเยี่ยมบ้านอันนี้ก็คือสิ่งที่ส าคัญ            
นั้นเราจะท าอย่างไรที่จะดึงให้นักเรียนของเรา คือคนในเขตเทศบาลให้มาเรียน
ของเราให้มากที่สุด อันนี้คือสิ่งที่ผมหวัง หวังมากๆด้วย เพราะโรงเรียนเทศบาล
นี้ต้องอยู่คู่กับเทศบาล ถ้าโรงเรียนเด็กน้อยเขาจะว่าเทศบาลบริหารโรงเรียน
อย่างไร อันนี้คือสิ่งที่ส าคัญ ที่ผมมาติงในวันนี้ ยื่นกระทู้ไม่ใช่ว่าจะมาทับถม
โรงเรียนนะครับ เพื่อต้องการที่จะให้โรงเรียนดีขึ้น การที่ยื่นกระทู้อย่างนี้ได้ข่าว
ว่า สท.ใจ คนไหนท าไมมายื่นกระทู้เรื่องโรงเรียนมีคนพูดเข้าหูผมอีกแล้ว           
ในการยื่นกระทู้อย่างนี้เพ่ือที่จะให้โรงเรียนดีขึ้น เราอย่าไปโทษคนที่ยื่นกระทู้  
เราโทษตัวเองว่า ตัวเราท าอย่างไรให้โรงเรียนของเราให้เด็กมาเรียนของเราให้
มากขึ้น นี่คือเข้าหูผมมาอีกแล้วนะครับ สท.ใจ คนไหน บางคนที่ไม่รู้จักนะครับ 
ท าไมถึงมายื่นกระทู้เรื่องโรงเรียนแบบนี้ เรื่องโรงเรียนผมบอกจริงๆ ผม
สนับสนุนมางบประมาณลงไปเท่าไหร่ผมไม่เคยอภิปรายนะครับ ครั้งที่แล้วผม
ยังบอกเลยว่าลงไปเถอะให้กับเด็ก ให้กับโรงเรียน  เพ่ือที่จะพัฒนาประเทศชาติ 
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ให้ดีขึ้น ให้โรงเรียนดีขึ้น ฉะนั้นถ้าไม่พูดเสียบ้าง ไม่ยื่นกระทู้ถามเสียบ้าง 
โรงเรียนต่อไปเด็กจะน้อยลงไปอีก ครับ ขอขอบคุณครับ ต่อไปข้อที่ 3 นะครับ 
โครงการต่างๆที่ผ่านสภาเทศบาลไปแล้ว ไม่ทราบว่าท าไมไม่ด าเนินการ ไม่ว่า
จะเป็นคูระบายน้ า หรือถนน เพราะจะเห็นว่าผ่านสภาไปหลายโครงการแล้ว 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับๆ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผมนาย 
นายกเทศมนตรี ธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด มาตอบกระทู้ถามเพ่ือน

สมาชิกท่ีได้ตั้งกระทู้ถามนะครับ ในโครงการต่างๆที่ได้ผ่านสภาแล้ว ไม่ทราบว่า
ท าไมไม่ด าเนินการ ไม่ว่าจะเป็นคูระบายน้ าหรือถนน เพราะได้ผ่านสภา
เทศบาลไปหลายโครงการ ก็อยากจะชี้แจงนะครับว่าทางเทศบาลได้ด าเนินการ
ใช้จ่ายเงินสะสมในการด าเนินการโครงการต่างๆ ในการประชุมสภานะครับ 
ครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเดือน ช่วงเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม ก็ได้ด าเนินการ
มาระดับหนึ่งนะครับ ยกตัวอย่างโครงการซึ่งเป็นปีงบประมาณ 59 เทศบาล 
18 เป็นคูระบายน้ า ทางด้านทิศเหนือก็ขณะนี้ได้ผู้รับเหมาแล้วก็ท าหนังสือไป
ยังผู้รับเหมาให้มาเข้าท าสัญญาลงนามในสัญญา ก็ส่งหนังสือไปสองอาทิตย์แล้ว
ก็ยังเงียบอยู่นะครับ  อันนี้อยู่ในขั้นตอนได้ผู้รับเหมาที่จะลงนามแล้วนะครับ  
ในส่วนโครงการอ่ืน อย่างโครงการถนนปรับปรุงถนนเพชรเกษมตรงสี่หมอณุ 
ทางเทศบาลก็ได้ด าเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว เมื่อเดือนที่ผ่านมา      
นะครับ แต่ว่าไม่มีผู้รับเหมามายื่นเสนอราคา ขณะนี้ได้ให้กองช่างทบทวนราคา
ใหม่ จะได้ประกาศราคาใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของถนนเทศบาล 16 ซอย 2 
ก็เช่นกันนะครับ  ไม่มีผู้รับเหมามายื่นราคานะครับ ในส่วนของโครงการอ่ืน        
นะครับอยู่ในระหว่างจัดท าราคากลางอยู่ ซึ่งขณะนี้ก าลังด าเนินการในจัดท า
ราคากลางอยู่นะครับ  คิดว่าจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในเร็วๆนี้นะครับ           
ก็จะก าชับอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับที่เพ่ือนสมาชิกได้ตั้งกระทู้
ถามมานะครับ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่าท าไมนานแล้วหลายเดือนมาแล้วว่า
ผ่านสภาแล้ว เงินพร้อมแล้วท าไมยังไม่ด าเนินการเห็นเป็นเด่นชัดนะครับ คิดว่า
ในการประชุมหัวหน้าส่วนจะก าชับเร่งรัดให้ด าเนินการให้เป็นไปด้วยความ
รวดเร็วและเรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ คุณสมใจฯ มีอะไรถามอีกไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสมใจ  วรรณรัตน์   ครับ คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับ ต้องขอขอบคุณท่านนายกฯ ด้วย            
สมาชิกสภาเทศบาล  นะครับ ที่ได้ตอบค าถามในวันนี้ ขอขอบคุณมากครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เมื่อไม่มีถือว่านายกเทศมนตรี ได้ตอบกระทู้ถามแล้วนะครับ   
ประธานสภาเทศบาล  
 
 



-๘- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ประจ าปี  ๒๕60   
       และวันเริ่มประชุม 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ด้วยตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)   
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖  บัญญัติไว้ว่า “ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุม

สามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ให้สภาเทศบาลก าหนด  
และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน  แต่ถ้าจะ
ขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”  และตาม
ข้อ ๒๑  แห่งข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  ก าหนดว่า “การ
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัย
แรกของแต่ละปี” 

  ดังนั้น ในปี พ.ศ.๒๕60 จึงต้องก าหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ สี่สมัย
และขอให้ท่านสมาชิกได้ก าหนดวันเริ่มประชุมแต่ละสมัยด้วยครับ  ขอเชิญ          
คุณวิทยา  เบญจกุล ครับ 

นายวิทยา เบญจกุล  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมวิทยา  เบญจกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  ตามที่ท่านประธานได้ชี้แจงถึง                  

ข้อกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องในการประชุมสภาเทศบาล ซึ่งก าหนดให้มีสมัย
ประชุมสามัญสี่สมัย  โดยให้สมาชิกเสนอสมัยประชุมสามัญสมัยแรก  และวัน
เริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปีนั้น ผมขอเสนอให้มีการประชุมสภา  สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ในเดือนกุมภาพันธ์  โดยเริ่มตั้งแต่ 

วันที่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕60  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน  ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในระหว่างสมัยประชุมสามัญสมัยแรกแล้ว 

  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ขอก าหนดในเดือนพฤษภาคม  ๒๕60 เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕60  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐ วัน 

  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ขอก าหนดในเดือนสิ งหาคม  ๒๕60           
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕60 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 

                                                   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ขอก าหนดในเดือนธันวาคม  ๒๕60              
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕60 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ                      ครบัตามท่ีคุณวิทยา  เบญจกุล  เสนอ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล                ถูกต้องนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ ไม่มีนะครับ            

เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕60 
จ านวน  ๔ สมัย  ดังนี้ 
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  สมัยสามัญ  สมัยแรก  เดือนกุมภาพันธ์  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  กุมภาพันธ์  
๒๕60  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐  วัน 

  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  เดือนพฤษภาคม  ๒๕60  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  
พฤษภาคม  ๒๕60  เป็นต้นไป  มีก าหนด  ๓๐ วัน 

  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ในเดือนสิงหาคม  ๒๕60  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ 
สิงหาคม ๒๕60 เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 

                                        สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔ ในเดือนธันวาคม ๒๕60 เริ่มตั้งแต่วันที่      
    ๑ ธันวาคม ๒๕60  เป็นต้นไป มีก าหนด ๓๐ วัน 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก   

       ประจ าปี  ๒๕61   

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ  เชิญคุณบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  ครับ   
ประธานสภาเทศบาล   
นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล   ขอเสนอให้ก าหนดวัน

เริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕61 ตั้งแต่วันที่  ๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕61  เป็นต้นไป  เป็นเวลา  ๓๐  วัน ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ   ตามที่คุณบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์ เสนอ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอ่ืนมีไหมครับ                

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติก าหนดให้วันที่ ๑ กุมภาพันธ์                
๒๕61 เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด สมัยสามัญ                 
สมัยแรก ประจ าปี ๒๕61 เป็นเวลา ๓๐ วัน นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่อง การเลือกสมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุม     
       แทนต าแหน่งที่ว่าง   

นายวิทยา  โลกุตตระ  ตามท่ีสภาเทศบาล ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ  
ประธานสภาเทศบาล ประชุม  ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด ครั้งแรก ประจ าปี 2558 

เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2558  จ านวน 3 ท่าน คือ  
1. นายสุวรรณ   พจนอารี สมาชิกสภาเทศบาล  
2. นายพันลึก   วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาเทศบาล  
3. นายสุขขุม ศุภศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  

เนื่องจาก นายพันลึก  วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ถึง            
แก่กรรม ซึ่งต้องพ้นจากต าแหน่งตามข้อ 106(2) ท าให้กรรมการตรวจรายงาน
การประชุมว่างลง จึงต้องมีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการแทน
ต าแหน่งที่ว่าง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) โดยวิธีการ
เลือกเป็นไปตามท่ีก าหนด ในข้อ 107 ดังนี้ 
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ข้อ 107 ภายใต้บังคับข้อ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ
บุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็น ผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง  

การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติ              
เป็นอย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

วิธีเลือกโดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอคนละหนึ่ง          
ชื่อเมื่อตรวจนับแล้ว ให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุม            
สภาท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคน ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการ
เลือกใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะ          
ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

ต่อไปขอเชิญสมาชิกฯ เสนอครับ ขอเชิญคุณสุวรรณ  พจนอาร ี ครับ 

นายสุวรรณ  พจนอารี   เรียนท่านประธานฯ ทีเ่คารพ  และสมาชิกทุกท่าน กระผมนายสุวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล พจนอาร ี  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอนายศักดิ์น้อย  วังสกุล  เป็นกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุมแทนต าแหน่งที่ว่างครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับตามท่ีคุณสุวรรณ  พจนอาร ี เสนอ ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล ถูกต้องนะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนมีไหมครับ ไม่มีนะครับ            

เมื่อไม่มีก็ถือว่าคุณศักดิ์น้อย วังสกุล สมาชิกสภาเทศบาล ได้รับเลือกและแต่งตั้ง
เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมแทนต าแหน่งที่ว่างนะครับ  

ระเบียบวาระท่ี  7   ญัตติของนายกเทศมนตรี  เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภา  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอ

อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล)  

เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 สิ่งที่ส่ง
มาด้วย บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
จ านวน 1 ชุด ตามที่สภาเทศบาล  ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้ งที่  2  ประจ าปี  2559 เมื่ อวันที่            
23 สิงหาคม 2559  และนายกเทศมนตรีได้ลงนาม  เพ่ือบังคับใช้เทศบัญญัติ 
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งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 แล้วนั้น  เนื่องจาก
เครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาล (ชั้น 1) ช ารุด เพราะมีอายุการใช้งาน          
มานานไม่น้อยกว่า  28 ปี  จึงไม่คุ้มค่ากับการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นโครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศห้องประชุมเทศบาล (ชั้น 1)  ด้วยเหตุผลความจ าเป็น
ดังกล่าว  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา โดยมีหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบ
ลงทุน  ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุม
เทศบาล (ชั้น 1)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งแขวน                  
ห้องประชุมเทศบาล (ชั้น 1) ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง  เป็นเงิน 37,000.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  โดยขอโอนลด
จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน
ฝ่ายการเมือง ประเภทเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวนเงิน 
37,000.- บาท  (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีการโอนแนบท้ายญัตตินี้) 

เหตุผล 

 เ พ่ื อ ให้การบริหารจั ดการด้ านการ พัฒนาบุ คลากรและ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงาน และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 27 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง ซึ่งก าหนดว่า  “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลอนุมัติ เพ่ือ
เทศบาลจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล)  สมาชิกท่านใดประสงค์จะ

อภิปราย   ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมใคร่ขอมติจากท่านสมาชิก   
นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  (ส านักปลัดเทศบาล) ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอโปรดยกมือ
ครับ  8 ท่านนะครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

     เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัตใิห้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย 
    เป็นรายการใหม ่(ส านักปลัดเทศบาล) ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  8   ญัตติของนายกเทศมนตรี  เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผม  
นายกเทศมนตรี นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่ายไปตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองการศึกษา) เรียน  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 สิ่งที่ส่ง
มาด้วย บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
จ านวน ๑ ชุด ตามที่สภาเทศบาลต าบลห้วยยอด ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในคราวประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 23 
สิงหาคม 2559 และนายกเทศมนตรีได้ลงนาม เพ่ือบังคับใช้เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 แล้วนั้น เนื่องจาก
เทศบาลได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ด้วย
ความประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยจากการตรวจสอบพบว่า มียอดเงิน
งบประมาณบางรายการเหลือจ่ายประกอบกับเทศบาลมีความจ าเป็นจะต้อง
จัดเตรียมห้องเรียนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ (สนามกีฬากลางอ าเภอ
ห้วยยอด) ให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับการย้ายเด็กเล็กเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2560 และติดตั้งประตูเหล็กม้วน เพ่ือความปลอดภัยของ
ครู เด็กเล็ก และทรัพย์สินของเทศบาล จึงได้พิจารณาเห็นควรโอนเงิน
งบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ        
จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไป

ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 1. แผนงานการศึกษา งาน
ศึกษาไม่ก าหนดระดับ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว จ านวน 
95,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งผ้าม่านหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ อาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 2. แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าติดตั้งประตูเหล็กม้วน อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลห้วยยอดหลังใหม่ จ านวน 30,000 บาท โดยติดตั้ง
ประตูเหล็กม้วน ขนาดกว้าง 4.20 เมตร สูง 3.25 เมตร จ านวน 1 บาน โดย
โอนลดจากแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา
วัฒนธรรมท้องถิ่น โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน จ านวน 125,500 บาท 
- (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีการโอนแนบท้าย) - 

 
 

เหตุผล 
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  เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 27 ซึ่งก าหนดว่า 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติ เพ่ือจักได้ด าเนินการต่อไปครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่(กองการศึกษา)  สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย   

ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมใคร่ขอมติจากท่านสมาชิกนะครับ  
สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ

ใหม่ (กองการศึกษา) ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอโปรดยกมือครับ 8 ท่าน
นะครับ สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัต ิมีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

     เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัตใิห้โอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
    เป็นรายการใหม่ (กองการศึกษา) ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอ นะครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  9   ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อขุด

ลอกสระน้ าบริเวณสนามกีฬากลางอ าเภอห้วยยอด (ส านักปลัดเทศบาล)  

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด เรื่อง ขอ

เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือขุดลอกสระน้ าบริเวณสนามกีฬากลาง
อ าเภอห้วยยอด (ส านักปลัดเทศบาล) เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบล       
ห้วยยอด อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 สิ่งที่ส่งมาด้วย           
1. ส าเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว  1438         
จ านวน 1 ชุด ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 2. ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
จ านวน 1 ชุด 3. ผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง จ านวน 1 ชุด 4. แบบรายละเอียด
ประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 1 ชุด ด้วยเทศบาลต าบล           
ห้วยยอด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งต้องจัดให้มี
แหล่งน้ าในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนเพ่ือใช้ในการอุปโภคแก่
ประชาชนในเขตเทศบาล ในกรณีเกิดภัยแล้ง ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 
2546  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ส่งมาด้วย ข้อ 2.3.2 (2) ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร  การป้องกันและระงับอัคคีภัย และเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชนให้มีน้ าในการอุปโภค  ซึ่งคณะผู้บริหารได้ถือเป็นนโยบายส าคัญ และ
เร่งด่วนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลดังกล่าว
ตามอ านาจหน้าที่ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล  
จึ งจ า เป็นต้องขุดลอกสระน้ าบริ เวณสนามกีฬากลางอ าเภอห้วยยอด            
แตเ่นื่องจากเทศบาลไมไ่ด้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ จึงจ าเป็นจะต้องขออนุมัติ
ใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม ดังนั้น ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว จึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยยอดเพ่ือพิจารณา โดยมีหลักการและ
เหตุผล  ดังนี้        

                                                        หลักการ 
ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม จ านวน 1,327,000 บาท (หนึง่ล้านสาม

แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระน้ าบริเวณสนามกีฬา
กลางอ าเภอห้วยยอด  รายละเอียดดังนี้ 

1. ขุดลอกพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร  ลึกจากระดับสระ
เดิมไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 

2. เสริมคันดินสระน้ า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 908 
เมตร สูง 0.60 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,648 ตารางเมตร  

3. วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) จ านวน 
60 ท่อน 

เหตุผล 
 

เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ และมีความ
จ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ รวมทั้งไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายตาม
รายการดังกล่าวได้  จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพ่ือขอใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ือเป็นค่าขุดลอกสระน้ า ตามรายละเอียดข้างต้น  ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาเทศบาล ทั้งนี้เทศบาลมียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้จ่าย โดยมียอดเงิน 
เงินสะสมที่จะจ่ายได้ตามระเบียบฯ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 จ านวนเงิน 
2,301,617.29 บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทยี่สิบเก้า
สตางค์) และได้กันเงินสะสมส าหรับส ารองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่จ าเป็น เช่น เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผู้พิการ ไว้ตาม
ระเบียบฯ แล้ว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้เทศบาลใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน  1,327,000.-บาท  (หนึ่งล้านสาม
แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระน้ า ตามข้อ 89 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ส่งมาด้วย              
เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 
 
 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ 



-๑๕- 
 

ประธานสภาเทศบาล ขุดลอกสระน้ าบริเวณสนามกีฬากลางอ าเภอห้วยยอด (ส านักปลัดเทศบาล)      
สมาชิกท่านใดประสงค์ จะอภิปราย  ขอเชิญครับ เชิญคุณชูเกียรติ ครับ  

นายชูเกียรติ  สินไชย   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายชูเกียรติ สินไชย สมาชิกสภาเทศบาล มีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่งที่จะถาม

ท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกฯ ในโครงการขุดลอกสระน้ าบริเวณสนามกีฬา
กลางอ าเภอห้วยยอด โดยใช้งบประมาณจากเงินสะสม จ านวน 1,327,000.- 
บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1. ขุดลอกพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร  ลึกจากระดับสระ
เดิมไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร 

2. เสริมคันดินสระน้ า ขนาดกว้าง 6.00 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 608 
เมตร สูง 0.60 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,648 ตารางเมตร  

3. วางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด Ø 0.80 เมตร จ านวน 60 ท่อน  
สิ่งที่กระผมสงสัยก็คือข้อที่ 2 ครับ ความยาวไม่น้อยกว่า 608 เมตร ซึ่งความ
ยาวนี้เป็นพ้ืนที่รอบสระน้ าหรือเปล่าครับ ถ้าเป็นพ้ืนที่รอบสระน้ าต้องมีพ้ืนที่ที่
แน่นอนครับ กระผมเลยสงสัย อยากให้นายกฯช่วยชี้แจงด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญท่านวิทยาครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายวิทยา  เบญจกุล   ครับ เรียนท่านประธานสภา ผมวิทยา เบญจกุล ครับ เมื่อกี้ท่ีท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล นายกฯ เสนอญัตตินะครับ หน้าที่ 2 ครับ ข้อ 2 นายกฯ บอกว่าเสริมคันดิน

สระน้ าขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 908 เมตร แต่ในนี้เขียนว่า 
608 เมตร ไม่ทราบว่าตัวไหนครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เดี๋ยวให้นายกฯชี้แจงครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผมนาย
นายกเทศมนตรี   ธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด ขอแก้ไขหน้าที่ 2 ข้อ 2 
    นะครับ เสริมคันดินสระน้ าขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 608 เมตร  

สูง 0.60 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,648 ตารางเมตร นะครับ ซึ่งคันดิน
ดังกล่าวนะครับ ก็ได้คิดปริมาณดินนะครับขึ้นมาท าเป็นทางเดินนะครับ คล้ายๆ 
ท าเป็นถนนนะครับ กว้าง 6 เมตร รอบสระน้ ารอบพ้ืนที่ดังกล่าวนะครับ เพ่ือ
อนาคตต่อไปจะได้เป็นสถานที่ไว้ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และก็เป็นสถานที่
นันทนาการ เพ่ือจะได้ผู้ที่ไปออกก าลังกายจะได้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวนะครับในการ
เดินหรือวิ่งนะครับในพ้ืนที่ดังกล่าวนะครับ คิดว่าระยะทาง 608 เมตรนี้           
นะครับทางกองช่างได้ลงพ้ืนที่ไปส ารวจบริเวณรอบสระน้ าดังกล่าวแล้ว         
นะครับ เป็นปริมาณที่กองช่างได้ไปส ารวจพิสูจน์มานะครับ ขอบคุณครับ 
 



-๑๖- 
 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมไหมครับ ครับเมื่อไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ผมขอถามที่ประชุมนี้ว่า  

เห็นควรปิดอภิปรายหรือไม่ ท่านใดเห็นควรปิดอภิปรายโปรดยกมือครับ                 
7 ท่านนะครับ ท่านใดเห็นควรให้เปิดอภิปรายต่อไป โปรดยกมือครับ ไม่มี          
นะครับ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมตใิห้ปิดอภิปรายนะครับ 

  ต่อไปผมจะขอมติจากท่านสมาชิกฯ  นะครับ  สมาชิกท่านใด            
เห็นควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือขุดลอกสระน้ าบริเวณสนามกีฬากลาง           
อ าเภอห้วยยอด (ส านักปลัดเทศบาล)  ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอ โปรด
ยกมือครับ 8 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ มีไหมครับ  ไม่มีนะครับ 

  เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ            
ขุดลอกสระน้ าบริเวณสนามกีฬากลางอ าเภอห้วยยอด (ส านักปลัดเทศบาล) 
ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  10   ญัตติของนายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากธนาคาร         
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเงินทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาล 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภา  และเพ่ือนสมาชิกสภาที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด เรื่อง ขอเสนอ

ญัตติขออนุญาตกู้เงิน  จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็น
เงินทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาล เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
อ้างถึง 1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2498 2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว628 ลง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0808.3/ว629 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 สิ่งที่ส่งมาด้วย ค าขอกู้เงิน
จากสถาบันการเงินเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล 1 ชุด ตามที่
เทศบาลต าบลห้วยยอด ได้ด าเนินการขอกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรสาขาห้วยยอด  เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน ากิจการ
สถานธนานุบาล ตามหนังสือสัญญากู้เงินเครคิต เลขที่ 800045507848  
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 วงเงิน 40,000,000.-บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) 
ซึ่งจะครบอายุสัญญาในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เทศบาลต าบลห้วยยอด             
จึงมีความจ าเป็นต้องขอกู้ เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  เนื่องจากสัญญาเดิมหมดอายุ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมมิให้
สถานธนานุบาลประสบปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ         
ต่อการให้บริการแก่ประชาชน และเพ่ือให้สถานธนานุบาลมีเงินทุนหมุนเวียน
เพียงพอในการบริหารกิจการและมีผลก าไรเพ่ิมขึ้นในอนาคต  ในการนี้              
ได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ว   เห็นว่าเพ่ือเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะ 



-๑๗- 
 

เกิดข้ึน  จึงจ าเป็นต้องขออนุญาตกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  จากตามที่มีเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน าไม่เพียงพอ วงเงินจ านวน  
40,000,000.- บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุญาตกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

สาขาห้วยยอด  จ านวน 40,000,000.- บาท (สี่สิบล้านบาท) อัตราดอกเบี้ย  
MLR บวกอีกร้อยละ  0.25  ต่อปี  (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี) 
อัตราเท่ากับร้อยละ 4.75 ต่อปี  ระยะเวลาในการช าระคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยไม่เกิน 5 ปี รายละเอียดตามค ากู้ขอเงินที่ส่งมาด้วย 

เหตุผล 
เพ่ือให้สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลห้วยยอด  มีเงินทุนหมุนเวียนรับ

จ าน าเพียงพอส าหรับให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 66 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2498 ประกอบกับ
หารือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/628 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2555 และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 
629 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ที่อ้างถึง โดยการกู้เงินของเทศบาล
จะต้องได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาล  และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือ
พิจารณาอนุญาตให้สถานธนานุบาลเทศบาลต าบลห้วยยอดกู้เงินจากธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยยอด  จ านวนทั้งสิ้น 
40,000,000.-บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น  
เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ  ขออนญุาตกู้เงินจากธนาคาร 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเงินทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาล

สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย   ขอเชิญครับ  เชิญคุณบุญมาก ครับ 

นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน กระผมนายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ขอเสนอญัตติขออนุญาตกู้เงินจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเงินทุนหมุนเวียนของสถานธนานุบาล
นะครับ ตามท่ีนายกฯ ได้เสนอขอกู้เงิน 40 ล้านนะครับจากธนาคารธ.ก.ส. ทีนี้
มาดูว่าการกู้เงิน 40 ล้าน ที่ผ่านมานะครับ แล้วก็จะหมดสัญญาในวันที่ 30 
มิถุนายน 2560 เราใช้จริงไปเท่าไหร่นะครับ ทีนี้ค าว่ากู้เงิน กู้หรือว่าต่อสัญญา
นะครับ ที่ 40 ล้านนี่กู้เพ่ิมมาหรือว่าต่อสัญญานะครับ ถ้ากู้เพ่ิมแสดงว่าท า
สัญญาใหม่ เพราะฉะนั้นถ้าต่อสัญญา ก็อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปถึง
คณะผู้บริหารว่าเมื่อต่อสัญญาวันที่ 30 มิถุนายน 2560 หมดสัญญาเนี่ยเงินที ่



-๑๘- 
 

เรากู้มาทั้งหมด 40 ล้าน เราได้คืนกลับเขาเท่าไหร่นะครับ คงเหลืออีกเท่าไหร่
ที่จะใช้ในการบริหารจัดการนะครับ อยากเรียนท่านประธานผ่านไปถึงคณะ
ผู้บริหารช่วยชี้แจงตรงนี้สักนิดนะครับ เพราะว่าค าว่ากู้เงินกับค าว่าต่อสัญญา 
มันอาจจะมีความแตกต่างกันนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผมนาย 
นายกเทศมนตรี ธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด  ขอแก้ไขเอกสารนิดหนึ่ง 

ตรงหลักการนะครับ ขออนุญาตกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร สาขาห้วยยอด จ านวน 40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR บวกอีก
ร้อยละ -0.25 ต่อปีนะครับตรงนี้ ในส่วนของเพ่ือนสมาชิกที่ได้ถามนะครับ         
ว่าที่เป็นเงินกู้ซึ่งเป็นยอดเงิน 40 ล้าน  ซึ่งปัจจุบันนี้ทางเทศบาล ทางสถาน 
ธนานุบาลได้ใช้ยอด 40 ล้าน เต็มจ านวนนะครับที่จะไปด าเนินการอยู่นะครับ 
ซึ่งตามสัญญาเดิมจะหมดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นะครับ สัญญาฉบับเดิม
หลังจากหมดสัญญาแล้วในวันที่  30 นะครับ ถ้ามติ ในที่ประชุมและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้กู้ได้ก็ท าเป็นสัญญาใหม่ขึ้นมา 
สัญญาเดิมนี่ก็หมดภาระไปนะครับ 40 ล้านนี้ก็มาเป็นเงินกู้สัญญาฉบับใหม่ที่
จะด าเนินการในการบริหารตรงนี้นะครับ ซึ่งจ านวนดังกล่าวเป็นจ านวนกู้เต็ม 
40 ล้านนะครับที่จะมาเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในส่วนที่เหลือนะครับหลังจากเรา
ใช้เงินทุนหมุนเวียนตรงนี้หมดแล้วนะครับ เราก็มีวงเงิน OD ของ
ธนาคารกรุงไทยนะครับในส่วนตรงนั้นที่จะมาใช้ต่อนะครับ แต่ตรงนี้เรากู้เต็ม
จ านวน เพราะขณะนี้ทรัพย์สินที่รับจ าน าอยู่นะครับมีมูลค่าประมาณ ตอนนี้  
สต๊อกอยู่ 66 ล้านกว่านะครับ ก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เต็มจ านวนดังกล่าว
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ เชิญคุณบุญมากครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ท่านนายกชี้แจง คือผมเรียนถาม 
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานผ่านไปถึงคณะผู้บริหารว่า 40 ล้านก่อนจะหมดสัญญาในวันที่ 30 

มิถุนายน 2560 ที่เราเอาเงินจากธนาคารมา 40 ล้านก่อนเราจ่ายไปเท่าไหร่
นะครับ สัญญาจะหมดแล้วตอนนี้นะครับ ทีนี้เรากู้มาแล้ว 40 ล้านก่อน เรากู้
มาใช้จ่ายแล้วเราคืนกลับหรือยังครับ แล้วเรามากู้ใหม่ไม่ใช่ต่อสัญญานะครับ 
เรากู้ใหม่อีก 40 ล้าน มาเป็น 80 ล้านถูกไหมครับ มาวางไว้เพ่ือใช้จ่ายไม่ใช่ต่อ
สัญญานะครับ ถ้าต่อสัญญาคือกู้เดิมจะหมดวันที่ 30 แล้วไปต่อสัญญาว่าที่กู้ 
40 ล้านก่อนเนี่ย ขอต่อสัญญามาอีก ยกตัวอย่างว่าใช้ไป 30 ล้าน เหลืออยู่ 
10 ล้านที่เราจะใช้ได้อีกใน 40 ล้านก่อนเนี่ย นั้นคือต่อสัญญา แต่นี่ขอกู้อีก 
40 ล้าน มันกู้ใหม่ใช่หรือไม่ ผมไปศึกษาข้อมูลค าว่าต่อสัญญาคือ ของเดิมหมด
สัญญาแล้วก็ต่อ แต่นี่ค าว่ากู้เงิน 40 ล้าน กู้ใหม่มาเพ่ือมาบริหารหรือว่าต่อ
สัญญาของเดิมที่คงเหลืออยู่ในธนาคาร ยืดเวลาออกนะครับ อยากทราบตรงนี้
ครับ 



-๑๙- 
 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกนะครับ  กระผมนาย 
นายกเทศมนตรี ธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด  ตามเอกสารดังกล่าวที่

แนบมานะครับ ซึ่งภาระหนี้ที่ค้างช าระ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์ฯ วงเงินสัญญา 40 ล้านนะครับ แต่ว่าจ านวนที่ใช้ไปแล้ว 30 ล้าน
นะครับ คงเหลือ 10 ล้าน หลังจากนี้ 40 ล้านที่จะกู้ใหม่มาปิดสัญญาเดิมที่จะ
หมดในวันที่ 30 มิถุนายน 60 นี่นะครับ 40 ล้านใหม่เอามาปิดสัญญาเดิมที่กู้
ไว้แล้วนะครับ 30 กับ 10 ล้าน เป็น 40 ล้าน ครับ ขอบคุณครับ  

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญคุณบุญมากฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงว่าการกู้เงินครั้งนี้ 40 ล้าน เพ่ือมาปิดบัญชีเดิมที่ใช้

ไปทั้งหมด 30 ล้าน เหลืออีก 10 ล้าน เมื่อปิดบัญชีเดิมแสดงว่าไม่ใช่ต่อสัญญา
ถูกไหมครับ เพราะถ้าต่อสัญญามันต้องต่อที่ 10 ล้านที่เหลือ เพราะฉะนั้นกู้เงิน
เพ่ือล้างบัญชีถูกไหมครับ ล้างบัญชีเก่า 40 ล้าน เหลือเท่าไหร่ถึงจะเอามาใช้
จ่ายนะครับ แสดงว่ากู้ใหม่ไปล้างของเก่าครับ เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ครับเมื่อไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกก็ได้อภิปรายมาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ผมขอถามที่ประชุมนี้ว่า

เห็นควรปิดอภิปรายหรือไม่ ท่านใดเห็นควรปิดอภิปราย  โปรดยกมือครับ   
7 ท่านนะครับ ท่านใดเห็นควรให้เปิดอภิปรายต่อไป โปรดยกมือครับ             
ไม่มีนะครับ  เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมตใิห้ปิดอภิปราย 

ต่อไปผมจะขอมติจากท่านสมาชิกฯ นะครับ สมาชิกท่านใดเห็นควร
อนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเงินทุน
หมุนเวียนสถานธนานุบาล  ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอโปรดยกมือครับ  
8 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดไมอ่นุญาตมีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

     เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุญาตให้กู้เงินจากธนาคารเพ่ือการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นเงินทุนหมุนเวียนสถานธนานุบาล ตามญัตติ
ที่นายกเทศมนตรีเสนอ นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  11    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   วันนี้ก็ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ  จะพิจารณานะครับ  ในนามของสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ 

และก็ต้องขอขอบคุณพนักงานเทศบาลที่ได้อ านวยความสะดวกให้การประชุมใน
ครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 



-๒๐- 
 

เลิกประชุมเวลา   11.20  น. 
 
(ลงชื่อ)       อรพินท์  ไชยคง      ผู้จดรายงานการประชุม 

                                (นางอรพินท์  ไชยคง) 
   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

(ลงชื่อ)     ปรีชา  จันทร์โหนง ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายปรีชา  จันทร์โหนง) 
       เลขานุการสภาเทศบาล 
 
  รายงานการประชุมนี้ ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                       
เมื่อวันที่...9...พฤษภาคม...2560.....เวลา.....13.00...น.........ณ.ห้องประธานสภาเทศบาล..................................... 

 
(ลงชื่อ)    สุวรรณ  พจนอารี ประธานกรรมการ กรณียังไม่ตรวจ

รายงาน ให้เอาชื่ (นายสุวรรณ  พจนอารี) 
          สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)      สุขขุม ศุภศรี  กรรมการ 
             (นายสุขขุม ศุภศรี)  
           สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    กรรมการและเลขานุการ 
                        (นายศักดิ์น้อย  วังสกุล)  
                  สมาชิกสภาเทศบาล 
 

รายงานการประชุมนี้  ได้รับการรับรองจากสภาเทศบาล  ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2560   ซึ่งประชุมเม่ือวันที่  25  พฤษภาคม  2560 
 
     
     (ลงชื่อ)……………………………………………   
                        (นายวิทยา  โลกุตตระ)  
                  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
 
             ส าเนาถูกต้อง 
 
 
       (นายปรีชา  จันทร์โหนง) 
     ปลัดเทศบาลต าบลห้วยยอด 
        เลขานุการสภาเทศบาล 
 



-๒๑- 
 

 
เลิกประชุมเวลา   11.20  น. 

 
(ลงชื่อ)…………………………..……….ผู้จดรายงานการประชุม 

                                (นางอรพินท์  ไชยคง) 
          หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

(ลงชื่อ)………………………….………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายปรีชา  จันทร์โหนง) 
            ปลัดเทศบาล 
      เลขานุการสภาเทศบาล 
 
  รายงานการประชุมนี้ ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                       
เมื่อวันที่...9...พฤษภาคม...2560.....เวลา.....13.00...น.........ณ.ห้องประธานสภาเทศบาล..................................... 

 
     (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ 
        (นายสุวรรณ  พจนอารี) 
           สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    กรรมการ 
                 (นายสุขขุม  ศุภศรี)  
                   สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    กรรมการและเลขานุการ 
                        (นายศักดิ์น้อย  วังสกุล)  
                  สมาชิกสภาเทศบาล 
 
  รายงานการประชุมนี้ ได้รับการรับรองจากสภาเทศบาล ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ  สมัยที่  2   ประจ าปี  2560   ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2560 
 
     
     (ลงชื่อ)……………………………………………   
                          (นายวิทยา  โลกุตตระ)  
                 ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
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