
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี  ๒562 
วันที่  28 พฤษภาคม  ๒๕62  เวลา  10.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด                       
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑.  นายวิทยา  โลกุตตระ  ประธานสภาเทศบาล 
  ๒.  นายวิทยา   เบญจกุล  รองประธานสภาเทศบาล       

  ๓.  นายสุกิจ  พูลศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.  นายสุวรรณ  พจนอารี  สมาชิกสภาเทศบาล 

           5.  นายสุขขุม  ศุภศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายอมร  โชคอ านวย  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายศักดิ์น้อย  วังสกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 

                 8.  นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
           9.  นายชูเกียรติ  สินไชย   สมาชิกสภาเทศบาล  

10.  นายสมใจ   วรรณรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
11.  นายเอก  ตันวโรภาส  สมาชิกสภาเทศบาล 

และเลขานุการสภาเทศบาล   

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1.  นายธวชัชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี 
  2.  นายกมล  วรพงศ์พัฒน์  รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายสมศักดิ์  เรืองอุดมโชคชัย  รองนายกเทศมนตรี 
  4.  นายสราวุฒิ  ภูมิกลาง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  5.  นายเสริม  วงศ์หนองเตย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  6.  นางนวนิจ  สาคะโร   รองปลัดเทศบาล 
  7.  นางยินดี  ส่งแสง   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  8.  นางวรรณรัตน์ อาจสมโภช  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  9.  นายสุวิทย์  มักคุ้น   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  10.  น.ส.พลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ์  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  11.  นายชรินทร์  สินรัตน์   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
  12.  จ่าสิบเอกปัณณวิชญ์ กุลสุข   นิติกรช านาญการ 
           ๑3  นางพิมมาส   จันทร์ผ่อง  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
           ๑4.  นางสุจิตรา  ชุมนาค   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
            15.  นายประสิทธิ์  ด าคง   ผู้ช่วยช่างภาพ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายเอก  ตันวโรภาส    เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร            
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี  

2562 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และท าหน้าที่ประธานการ
ประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ  เชิญนั่งครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ  สมัยที ่ 2   
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปี  ๒๕62 บัดนี้  สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายวิทยา  โลกุตตระ   วันนี้ไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ นะครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยแรก  
      ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕62   

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  คุณสุวรรณ  พจนอารี  ครับ      
นายสุวรรณ  พจนอารี  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ผมนายสุวรรณ  พจนอารี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด และ   

เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอน าเสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 ซึ่ง   

 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2562 ดังนี้ วันที่ 10 พฤษภาคม  2562 
เ ว ล า  13 .0๐  น .  คณะกรรมการตรวจ ราย ง านการประช ุม  ซึ ่ง
ประกอบด้วยนายสุวรรณ  พจนอารี  ประธานกรรมการ  นายสุขขุม  ศุภศรี  
กรรมการ และนายศักดิ์น้อย  วังสกุล  กรรมการและเลขานุการ  ได้มาประชุม
พร้อมกัน ณ ห้องประธานสภาเทศบาล เพ่ือตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2562  

ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยดังกล่าว ที่ประชุม 
มีมติว่ารายงานการประชุมฯ ได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้อง สมควรคงร่างเดิมไว้
ทุกประการ จึงให้ส่งรายงานการประชุมคืนสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณารับรอง
ต่อไป  เลิกประชุมเวลา ๑3.45 น. ลงชื่อนายสุวรรณ  พจนอารี ประธาน
กรรมการ  นายสุขขุม  ศุภศรี กรรมการ  นายศักดิ์น้อย  วังสกุล กรรมการและ
เลขานุการ ครับ 
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นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับตามที่คุณสุวรรณ พจนอารี ได้น าเสนอผลการตรวจรายงาน
ประธานสภาเทศบาล  การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี 2562  ซึ่งประชุม 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ให้ท่านสมาชิกได้ทราบไปแล้ว รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด มีด้วยกันทั้งหมด 18 หน้า ตามที่ได้
ส่งไปให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ หากสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงาน
การประชุม ขอได้โปรดยกมือครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็ขอมติรับรอง
รายงานการประชุมจากท่านสมาชิกด้วยนะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
2562  ซึ ่ง ป ระช ุม เ มื ่อ  26 กุมภาพันธ์  2562 โปรดยกม ือคร ับ                  
7 ท่านนะครับ ไม่เห็นด้วยมีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่าที่ประชุมนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
2562  นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
3.1 เรื่อง ขอแจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  
      เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 และประกาศใช้แผนการด าเนินงาน  
      ประจ าปีงบประมาณ  2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญ  นายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกท่ีเคารพ            
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี  เรื่อง ขอแจ้งประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง                
ครั้งที่ 5 และประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด อ้างถึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย            
1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง            
ครั้งที่ 5 จ านวน 1 ชุด 2. แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 และแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม ครั้ งที่  1 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนา              
เทศบาลต าบลห้วยยอด  ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562   

                    โดยนายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด  ได้อนุมัติและลงนามประกาศใช้แผน  
                       ดังกล่าว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)            
พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบล
หว้ยยอด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนา 
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ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2564) เ พ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้ งที่  5                            
และแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  
เพ่ือแจ้งต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยยอดทราบ  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่  5 และประกาศใช้

แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ให้ท่าน
สมาชิกได้ทราบไปแล้วนะครับ สมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ขอเชิญครับ เชิญ
คุณชูเกียรติครับ 

นายชูเกียรติ  สินไชย  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายชูเกียรติ  สินไชย สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 5 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 สิ่งที่ผมสงสัยแล้วก็อยากเรียนผ่านท่านประธาน
ไปยังท่านนายกฯ ให้ชี้แจงก่อนที่จะน าแผนนี้ไปใช้ครับ เกี่ยวกับรายละเอียด
ในเอกสารสีม่วง หน้าที่ 3 โครงการที่ 1 การจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนภาค 
ฤดูร้อนจากเดิมใช้งบประมาณ  50,000 บาท  แล้วมาเปลี่ยนแปลงโดยเป้า 
หมายและงบประมาณ โดยใช้งบประมาณเป็น 100,000 บาท แต่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ว่าจ านวนผู้ที่ เข้าร่วมประมาณ 15- 50 คน ในช่วงงบประมาณ 
50,000 บาท แต่พอเพ่ิมงบประมาณเปลี่ยนเป็น 100,000บาท ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือเป้าหมายยังเท่าเดิมครับ ผมก็มีข้อสงสัยที่อยากให้ท่านนายกได้
ชี้แจงว่าท าไมงบเพ่ิมแต่ผู้ร่วมกิจกรรมยังคงเดิมครับ และอีกโครงการหนึ่งครับ 
ที่ผมยังสงสัยเกี่ยวกับท าแผนฯครับ เพราะผมก็เป็นกรรมการแผนฯครับ แต่ใน
วันที่ 15 ผมไม่ได้เข้า ผมได้เข้าแต่คณะกรรมการแผนฯไม่ได้ประชุมครับ 
เพราะว่ามันมีปัญหานัดซับซ้อนเกี่ยวกับศาลจังหวัดห้วยยอดครับ และ
เกี่ยวกับโครงการอีกโครงการหนึ่งครับที่ผมอยากถามท่านประธานผ่านไปยัง
ท่านนายกครับ คือหน้าที่ 6 โครงการที่ 4 ครับ โครงการก่อสร้างประตู
ทางออกด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยาเพ่ิมเติมครับ  มาดูที่
งบประมาณครับ งบประมาณเขียนไว้ว่า รอกองช่างส ารวจและประมาณการ 
เพราะในการท าแผนต้องมีงบประมาณเขียนตายตัวไว้เลย หรือว่าเขียนแบบนี้
ได้ ผมอยากให้ท่านายกได้ชี้แจงนิดครับ ว่ามันต้องมีรายละเอียดงบประมาณ
ตายตัวเลยครับว่าเท่าไหร่ๆ แต่นี่เขียนไว้ว่ารอกองช่างส ารวจและประมาณ
การ ซึ่งผมคิดว่ามันไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรครับ และก็อีกโครงการหนึ่งที่ผม
สงสั ยครับ  คือหน้า  24 ครับ  โครงการจัดท าซุ้ ม เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภายในเขตเทศบาลครับ ซึ่งภายในเขต
เทศบาลมันกว้างครับ เพราะฉะนั้นผมอยากถามท่านประธานผ่านไปท่าน
นายกฯว่า ภายในเขตเทศบาลจะท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
รัชกาลที่ 10 ตรงไหนคือระบุให้ชัดเจนเลยครับ ไม่ใช่ว่าภายในเขตเทศบาล
และการที่ระบุจุดตรงนี้ผมและสมาชิกก็จะได้รู้ว่าเหมาะสมหรือไม่ ครับในส่วน
ของผมก็อยากผ่านท่านประธานให้นายกฯชี้แจงไว้แค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณครับ 
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นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  กราบเรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรี นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี ขอตอบข้อซักถามว่าโครงการ          

จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อนนะครับ ในช่วงเดือนเมษายน
ประมาณมีนาคม เมษายน เทศบาลก็ได้จัดปีที่ผ่านมาปี พ.ศ.2562 เราก็ได้
จัดกิจกรรมสอนว่ายน้ าให้กับเด็กและเยาวชน จ านวนเป้าหมายประมาณ  
15-50 คน นะครับ อันนี้ก็เต็มเป้าหมายนะครับ มีเด็กและเยาวชนได้มา
สมัครครบตามจ านวนเป้าหมายที่ตั้งไว้ และก็ใช้งบประมาณวงเงิน 50,000
บาท และคราวนี้มีการเรียกร้องจากผู้ปกครองนะครับว่าในเมื่อสอนเด็กแล้ว
เรามีสระว่ายน้ าสอนผู้ใหญ่ด้วยได้ไหมประชาชนทั่วไป เราก็เพ่ิมกิจกรรม
ขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นการสอน กิจกรรมที่ 2 เป้าหมายประมาณ 50 คน
เหมือนกัน เป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 เป็นกิจกรรมของเด็กและเยาวชน 
กิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมของประชาชนทั่วไปเป้าหมายก็เหมือนกันครับ         
อันนี้ผู้ปกครองทีพ่าบุตรหลานมาเรียนว่ายน้ าก็อยากจะว่ายน้ าด้วย  ก็ว่าท าไม
สอนแต่เด็ก ซึ่งเรามีสระว่ายน้ าแล้วก็ให้เทศบาลช่วยท าโครงการเพ่ือให้
ผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปได้ใช้สระว่ายน้ าแล้วก็ได้สมัครสมาชิก  ในการ
เป็นสมาชิกของสระว่ายน้ าของเทศบาลตอนนี้ก็เพ่ิมขึ้นมาเรื่อยๆ นะครับ
โครงการอีกหนึ่งโครงการนะครับ โครงการก่อสร้างประตูทางออกด้านทิศใต้ 
โครงการนี้ก็ในการจัดท าแผนนะครับ เนื่องจากในการส ารวจออกแบบใช้เวลา
แล้วก็ยังไม่ได้มีข้อมูลในการที่จะประมาณราคาก็เลยแนบมาอย่างนี้ก่อน         
แต่ว่าแผนฉบับนี้ก็น่าจะต้องยกเลิกใหม่นะครับ เพราะว่าระเบียบใหม่ให้จัดท า
แผน 5 ปี นะครับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยมาใหม่ก็น่าจะต้องจัดท าแผน
อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ เราเปลี่ยนจาก 3 ปีมาเป็น 4 ปี แล้วก็มาใหม่อีกแล้ว
จาก 4 ปีเปลี่ยนมาเป็น 5 ปี แล้วก็ต้องยกเลิกใหม่อันนี้ก็ต้องขออภัยเพ่ือน
สมาชิกที่ในการประมาณราคายังไม่ได้นะครับตรงนี้   ในส่วนของซุ้มเฉลิม 
พระเกียรติ ทางเทศบาลต าบลห้วยยอดได้รับการจัดท าสวนหย่อมเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติในการฉลองขึ้นครองราชย์ ของรัชกาลที่ 10 ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวใช้
สวนหย่อมของหมู่บ้านชุมชนวัฒนาทางไปท่างิ้ว  เขาปูน ตรงนั้นนะครับ        
เมื่อวันที่ 24 เราก็ได้นัดจิตอาสาไปพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว แล้วก็น่าจะมีการ
จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติไว้ต าแหน่งประมาณหน้าสวนหย่อม ตรงนั้นนะครับ 
เพราะว่ากิจกรรมของจิตอาสาในเทศบาลนะครับ จังหวัดและอ าเภอเขาแจ้ง
มานะครับ ว่าเราต้องท า น่าจะทุกๆเดือน แล้วก็รายงานภาพกิจกรรมต่างๆที่
ได้มอบหมายในการด าเนินการว่าจะท าอย่างไร มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
อันนี้ก็มีการเพ่ิมเติม แล้วก็ท าตามแนวทางที่จังหวัดและอ าเภอให้แนวทาง
มานะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ เชิญคุณบุญมากฯครับ
ประธานสภาเทศบาล   
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นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสวัสดีเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน กระผมนายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
    ต าบลห้วยยอด ตามที่ท่านนายกฯ ขอใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 

2564เพิ่มเติมหรือเปลี ่ยนแปลงครั ้งที ่ 5 เมื ่อว ันที ่ 15 พฤษภาคม 
2562 ที่ผ่านมานะครับ คณะกรรมการแผนฯก็มาพร้อมในการประชุมใน
วันนั ้นแต่ก็ไม่ได้ประชุม และผมก็มีข้อสงสัยอยู ่บางประการแต่เพื ่อน
สมาชิกก็ได้สอบถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารแล้ว แต่กผมมี
อยู่เรื่องหนึ่งหน้าที่ 4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติซึ่งเราก็จัดกันมาทุก
ปีกิจกรรมก็คล้ายๆกันทุกๆปี นะครับ งบประมาณใช้จ่าย 160 ,000.-
บาท ทุกปี ทีนี้พอมาแผนในปี 2562 ที่จะเข้างบประมาณใหม่ ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณจาก 160,000.-บาท เป็น 200,000.บาท นะ
ครับ เพื่อวัตถุประสงค์สิ่งใด เพราะว่างานกิจกรรมวันเด็กผมก็ได้ไปเยี่ยม
ชมบ้าง ไม่ได้ไปบ้าง แต่กิจกรรมก็ดูคล้ายๆกันเกือบทุกปี บางปีก็มีห้าง
ร้าน บริษัท ธนาคาร โรงเรียนมาร่วมจัดกิจกรรมอย่างมากมายนะครับ ก็
อยากเรียนท่านประธานผ่านไปถึงคณะผู้บริหารว่างบประมาณที่เพิ่มเติม
มาอีก 40 ,000. -บาท วัตถุประสงค์จริงๆต้องการใช้ในเรื ่องใดครับ 
ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และเพ่ือนสมาชิกสภาที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี ครับในส่วนโครงการจัด

งานวันเด็กแห่งชาติซึ่งทุกๆปี เราตั้งงบประมาณไว้ 160 ,000.-บาท และ
ในการขอเปลี่ยนแปลงในงบประมาณเป็น 200 ,000.-บาท ก็กิจกรรมเรา
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน แต่กิจกรรมซึ่งแต่ละหน่วยงานที่จะ
มานะครับ ในการจัดหาของขวัญของรางวัลโดยหลักๆแล้วเป็นหน้าที่ของ
เทศบาลที่จะต้องด าเนินการจัดหามาให้ของหน่วยงานต่างๆ แล้วก็ในส่วน
ของอาหารส าหรับในการจัดเลี้ยงอะไรต่างๆตรงนี้ก็เพื่อความสะดวก เพื่อ
ในการบริหารโครงการนะครับ อะไรที่สามารถเบิกจ่ายได้ก็เบิกจ่ายตาม
ระเบียบ อันไหนที่ไม่ได้หรือว่าบางทีได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ
ว่าของขวัญของรางวัลที่เทศบาลจัดให้ไม่เพียงพอ นะครับก็เลยต้องขอ
แก้ไขเพ่ิมเติมเพราะว่าประมาณเพ่ิมขึ้นครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ ถ้าไม่มีถือว่า นายกฯ ได้   
ประธานสภาเทศบาล  แจ้งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5  และประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบ 
ประมาณ 2562 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบแล้วนะครับ  
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3.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
      ต าบลห้วยยอด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1  
      และไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ            
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี เรื่อง รายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561 - 
มีนาคม  2562) เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด อ้างถึง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 
2561 - มีนาคม 2562) จ านวน 1 ชุด ด้วยคณะกรรมการติดตาม                
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด ได้ด าเนินการติด               
ตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2562 และได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ห้วยยอด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม 
2561) เมือ่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ดั ง นั้ น เ พ่ื อ ให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 30(5)  ซึ่งก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  จึงขอน าส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาดังกล่าวมา เพ่ือรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยยอดรับทราบ   
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                        
ขอบคุณครับ  

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับก่อนที่จะให้สมาชิกได้สอบถาม ขอเชิญสมาชิกรับชมวีดิทัศน์ 
ประธานสภาเทศบาล ซึ่งกองวิชาการฯ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สมาชิกได้เห็นภาพที่ชัดเจน ขอเชิญชม              

วีดีทัศน์ครับ 
 

(รับชมวีดิทัศน์ 7 นาที ) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม เชิญครับ เชิญคุณบุญมากฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
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นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสวัสดีเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน  กระผมนายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

ห้วยยอดนะครับ ตามที่ผมได้ดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับการประเมินแผนของการบริหาร
จัดการของคณะผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ผ่านสภาไป 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 61 จนถึงวันนี้ ก็หลายเดือนนะครับ ตุลาคม พฤศจิกายน 
ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม ครบ 8 เดือน       
นะครับ แต่ผลงานในการท าตามแผนงานที่เข้าสู่สภาฯ ของกองอ่ืนไปไหน           
หมดครับ เห็นไม่เห็นผลงานออกมาเลย ส่วนมากจะเป็นกองการศึกษาเป็นส่วน
ใหญ่ก็ติดตามด้วยกองสวัสดิการเล็กน้อยนะครับ ก็อยากเรียนท่านประธานผ่าน
ไปถึงคณะผู้บริหารว่าผลงานของกองช่าง กองสาธารณสุข 8 เดือนท่านท า
อะไรบ้าง ในงบประมาณเทศบัญญัติปี 62 เพราะที่ดูๆในงานที่บริการพ่ีน้อง
ประชาชนไม่มี มีแต่กองสวัสดิการเล็กน้อย นอกนั้นเป็นกองการศึกษาเป็น          
ส่วนใหญ่ ก็อยากให้ท่านประธานเรียนท่านนายกว่าช่วยชี้แจงว่ากองสาธารณสุข
อยู่ไหน ส านักปลัดอยู่ไหน กองช่างอยู่ไหน เห็นไตรมาส 1 2 ไม่มีผลงานเลย 
นะครับ 8 เดือน ในงบประมาณท่ีผ่านสภาไปแล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญท่านนายกฯครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผม
นายกเทศมนตรี   นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ ขอแก้ไขในย่อหน้าที่ 1 นะครับ ไตรมาสที่ 2 นะครับ  

มกราคม – มีนาคม 2562 จาก 2561 แก้ไขเป็น 2562 ครับ ก็มีเพ่ือน
สมาชิกได้สอบถามว่าด าเนินการปีงบประมาณ 2562 มา 2 ไตรมาส 6 เดือน 
ยังไม่มีโครงการก่อสร้างอะไรต่างๆก็อยากจะชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าในการท า
งบประมาณซึ่งแผนด าเนินการเราก็ได้มีการประชุมและได้หารือในการ
ด าเนินงานตามแผนนะครับว่าโครงการใดที่จะด าเนินการอยู่ในช่วงไตรมาสไหน
ที่เหมาะสมนะครับ  ซึ่งงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณมานะครับ ก็อย่างที่กล่าวมานะครับ ไตรมาส 1 เราจะไม่
ค่อยได้รับงบประมาณจัดสรรมาในไตรมาสที่  1  3 เดือนแรกนี่  ตุลาคม 
พฤศจิกายน ธันวาคม ก็ในระเบียบเขาให้ยืมเงินสะสมมาใช้ในการบริหารงาน 
นะครับ 3 เดือนผ่านไปแล้วก็ไม่สามารถท าอะไรได้ พอไตรมาส 2 ที่ยืมไตรมาส
แรกก็ต้องคืนก่อนพอมีเงินจัดสรรมาก็ต้องคืนในไตรมาสที่ 1 ก่อน แล้วไตรมาส
ที่ 2 ก็ไม่สามารถด าเนินการอะไรได้มากมายก่อนนะครับ อันนี้เป็นแนวทางเป็น
วิธีปฏิบัติทุกๆปีมาแบบนี้นะครับ ในการรายงานนะครับไตรมาส 3 นี้จะพอมี
งบประมาณในการด าเนินการนะครับ เพราะฉะนั้นงบก่อสร้างอะไรต่างๆที่เป็น
ชิ้นเป็นอันใหญ่ๆ ก็จะอยู่ในแผนด าเนินงานในไตรมาส 3 และ 4 นะครับ         
จะเห็นอีกทีหลังจากกันยายนตรงนั้นนะครับ ก็จะมีสร้างผลงานในการก่อสร้าง
อะไรต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงด าเนินการ ปีงบประมาณ 2562 เรามีการ
ก่อสร้างคูระบายน้ าและถนนเทศบาล 7 ซอย 2 นะครับ ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วง
ด าเนินการเราได้ผู้รับจ้างแล้ว ยังอยู่ในขั้นตอนส่งมอบพ้ืนที่ เพราะว่าที่ดิน
ตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามารางวัดให้นะครับ นัดกันไว้ประมาณวันที่ 13 เดือน
มิถุนายนนี้นะครับ ถึงจะเข้ามารางวัดพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งมันก็เป็นระเบียบในการ



 
 

- ๙ - 

ท างานหรือว่ามันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ต้องเป็นแบบนี้ทุกๆปี นะครับ เป็นภาระ
ซ่ึงคุณต้องมีเงินให้เต็มตามจ านวนก่อนแล้วถึงจะด าเนินการโครงการอะไรต่างๆ
ได้ เพราะฉะนั้นในไตรมาส 1 กับ 2 นี้ให้นอนไปก่อนครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา   โลกุตตระ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามไหมครับ  เชิญคุณชูเกียรติฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชูเกียรติ  สินไชย   กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชูเกียรติ สินไชย  สมาชิกสภาเทศบาล มีข้อสงสัยอยู่นิดหนึ่ง 
    เกี่ยวกับรายงานติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 เกี่ยวกับแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หน้า 29 โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างเคาน์เตอร์เก็บของที่ท าการชุมชน
ตลาดห้วยยอด กว้าง 0.90 เมตร ยาว 3.70 เมตร สูง 2.20 เมตร ผมเห็นใน
รายการการประเมินผลต่างๆ มันไม่ได้ท าเครื่องหมายอะไร แต่ระยะเวลาในการ
ท ามันผ่านมาแล้ว ผมไม่ทราบว่าได้ท ายังครับ เพราะเวลาได้ล่วงเลยมาแล้ว    
แต่ไม่มีท าเครื่องหมายอะไรเลย ว่าด าเนินการแล้วหรือยัง หรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการ หรือยังไม่ได้ด าเนินการ ในส่วนของผมก็อยากฝากท่านประธานไป
ยังนายกได้ชี้แจง ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรี นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี โครงการก่อสร้างเคาน์เตอร์ของ

ชุมชนตลาด ซึ่งขณะนี้ก็ได้ด าเนินการนะครับ ได้มีหนังสือส่งงานมาเข้ามายัง
เทศบาลแล้ว ขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาในการให้คณะกรรมการได้ไปตรวจรับ
โครงการดังกล่าว คาดว่าน่าจะไม่เกินเดือนพฤษภาคม ด าเนินการไปแล้ว            
นะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับเชิญคุณวิทยาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวิทยา  เบญจกุล  เรียนท่านประธานสภา ผมวิทยา  เบญจกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล ครับตามที่ท่านนายกฯได้เสนอนะครับ ผมอยากให้เพ่ือนสมาชิกดูสักนิดว่า

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด                    
ในไตรมาส 1 กับไตรมาส 2 นะครับ เฉพาะไตรมาส 1 กับ ไตรมาส 2 นะครับ 
ที่ท่านนายกได้เสนอ อันนี้เราต้องดูอีกนิดหนึ่งว่าบางตัวไตรมาส 3 ก็จะไม่มีผล
อยู่ตรงนี้ เพราะว่าการประเมินมันยังไม่ถึงครับ ให้สมาชิกช่วยดูตรงนี้นิดหนึ่ง 
เพราะว่าที่นายกฯเสนอมา คือ 1 กับ 2 นะครับ 3,4 นี้ไม่ใช่ พอช่วงเมษายน 
จะเป็น 3,4 นะครับ 1,2 ถึงแค่มีนาคมนะครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ  เมื่อไม่มีก็ถือว่าท่าน 
ประธานสภาเทศบาล นายกฯ ก็ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 

ห้วยยอด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 
(ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) พร้อมวีดีทัศน์ให้ท่านสมาชิกได้
รับทราบแล้วนะครับ    
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3.3 เรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคารที่ท าการศาลจังหวัด         
      ห้วยยอด 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผม            
นายกเทศมนตรี   นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี เรื่อง แจ้งการการขอใช้พ้ืนที่ราช

พัสดุเพ่ือก่อสร้างอาคารที่ท าการศาลจังหวัดห้วยยอด เรียน ประธานสภา
เทศบาลต าบลห้วยยอด  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
จ านวน 1 ชุด 2. แผนผังบริเวณสนามกีฬา จ านวน 1 ชุด 3. หนังสืออนุญาต
ให้ใช้ที่ราชพัสดุและบันทึกรับทราบแนวเขตฯ จ านวน  1 ชุด ตามที่เทศบาล
ต าบลห้วยยอดได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ  เพ่ือใช้สร้างสนามกีฬาและ
สถานที่พักผ่อน ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ ตง 525 ต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เนื้อที่ประมาณ  
108 ไร่  2 งาน 86.1  ตารางวา  และได้ลงนามรับทราบบันทึกรับทราบ
แนวเขตท่ีราชพัสดุ  และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ 
4 มิถุนายน 2552  เนื่องจากคณะท างานประสานการขับเคลื่อนเพ่ือจัดตั้ง
ศาลจังหวัดห้วยยอด ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือร่วมกันส ารวจสถานที่ ส าหรับใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการศาลจังหวัดห้วยยอด  เมื่อวันที่ 17 เมษายน  2562  
ณ  บริเวณสนามกีฬากลางอ าเภอห้วยยอด (ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ตง 525 ต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลห้วยยอด)  โดยในเบื้องต้นทราบว่าจะใช้
เนื้อท่ีโดยประมาณ 6 ไร่ และก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดตรังได้มีหนังสือสอบถาม
ความคืบหน้าและความเป็นไปได้ในการขอใช้ที่ราชพัสดุแปลงดังกล่าว เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดตั้งศาลจังหวัดห้วยยอด  ซึ่งเทศบาลต าบลห้วยยอด
ได้มีหนังสือแจ้งตอบกลับไปยังศาลจังหวัดตรัง  ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัด
ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม  2562  ผลการประชุมเป็นประการใดจะแจ้งไปยังศาลจังหวัด
ตรังทราบต่อไป  ต่อมาเมื่อวันที่  15  พฤษภาคม 2562 เทศบาลต าบล 
ห้วยยอด  ได้ด าเนินการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ ง ในวันดังกล่าวมีผู้ เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย  
นายอ าเภอห้วยยอด  ผู้แทนจากศาลจังหวัดตรัง  ธนารักษ์พ้ืนที่ตรัง  หัวหน้า
ส่วนราชการในพ้ืนที่  ผู้ทรงคุณวุฒิและประชาชนในพ้ืนที่  ผลการประชุม
ปรากฏว่าประชาชนเห็นด้วยที่จะให้มีการจัดตั้งศาลจังหวัดห้วยยอดในพ้ืนที่
ดังกล่าว  ส าหรับขั้นตอนในการด าเนินการเกี่ยวกับการขอคืนที่ราชพัสดุ  
(บางส่วน) เพ่ือให้ศาลจังหวัดตรังขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุดังกล่าวเพ่ือด าเนินการ
ก่อสร้างอาคารที่ท าการศาลจังหวัดห้วยยอดนั้น  ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตรัง
ได้ให้ค าแนะน าว่าเทศบาลฯควรส่งคืนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน
ที่ ตง 525 (บางส่วน) โดยระบุบริเวณที่จะคืนให้กับธนารักษ์พ้ืนที่ตรังทราบ
ก่อน  หลังจากนั้นให้เทศบาลต าบลห้วยยอดแจ้งไปยังศาลจังหวัดตรังทราบ  
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เพ่ือจะได้ให้ศาลจังหวัดตรังด าเนินการขอใช้ที่ดินราชพัสดุ  (ส่วนที่เทศบาล
แจ้งขอคืนบางส่วน) โดยตรงกับส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ตรัง ดังนั้น  เพ่ือให้
การบริหารงานของเทศบาลต าบลห้วยยอด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนเพื่อให้สภาเทศบาลได้รับทราบการด าเนินการในเรื่อง
ต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้สภา
เทศบาลต าบลห้วยยอดทราบในเบื้องต้น  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แจ้งเรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุ เพ่ือก่อ 
ประธานสภาเทศบาล สร้างอาคารที่ท าการศาลจังหวัดห้วยยอด ให้ท่านสมาชิกได้ทราบไปแล้ว             

นะครับ สมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีถือว่า
นายกฯได้แจ้งเรื่องการขอใช้ที่ราชพัสดุเพ่ือก่อสร้างอาคารที่ท าการศาลจังหวัด               
ห้วยยอด ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบไปแล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.1 เรื่อง ขอให้คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  
      เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกฯ  ที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี ก่อนที่จะอ่านญัตตินะครับ

ขอแก้ไขนะครับตรงเอกสารหลักการนะครับ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
ห้วยยอดพิจารณาคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด จ านวน 
3 คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ตัดค าว่าแผนออกนะครับ   

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผม
นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอให้คัดเลือกผู้แทนสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบล
ห้วยยอด  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด อ้างถึงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 1.  ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลห้วยยอด ที่ 648/2560  ลงวันที่ 2 
มิถุนายน 2560 จ านวน 1 ชุด  2. ร่างส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลห้วยยอด
จ านวน 1 ชุด 3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2561 จ านวน 1 ชุด ตามที่เทศบาลต าบลห้วยยอด ได้มีค าสั่งที่  
648/2560  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลห้วยยอด ไปแล้วนั้น  เนื่องจากคณะกรรมการฯ ตามค าสั่ ง
ดังกล่าวข้างต้น  จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง (สองปี)  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการ
เตรียมการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด                         
ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อ 8 แห่ งระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอให้
สภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน               
3 คน เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด   

หลักการ 
ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  พิจารณาคัดเลือกผู้แทน

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  จ านวน 3 คน เพ่ือเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด   

เหตุผล 
 เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 8 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อ
สภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือกเพ่ือจักได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขอบคุณ ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได้เสนอเรื่องขอให้คัดเลือกผู้แทนสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาลเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอดต่อสภา 

เทศบาลไปแล้วนั้น ก่อนที่จะให้ท่านสมาชิกเสนอรายชื่อสมาชิกต่อที่ประชุม 
ใคร่ขอให้ท่านเลขานุการได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยครับ ขอเชิญครับ 

นายเอก  ตันวโรภาส   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ  กระผมนายเอก  ตันวโรภาส  เลขานุการสภาฯ ในการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อม
แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นกรรมการพัฒนา
เทศบาลไว้ว่า 

     1. การเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรอง
    จ านวนอย่างน้อย 2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุมและ
    ต้องให้ความยินยอม 

2. ในการเสนอชื่อ  หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวนให้ถือว่า  
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก หากมีการเสนอชื่อเกินกว่า

 จ านวนที่ก าหนด ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้
 ได้รับการเสนอชื่อ โดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล ผู้ที่ได้ 

รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุม มอบให้ได้ไม่เกินตาม
จ านวนที่ก าหนด 

3. ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่อยู่ในที่ประชุม
และมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการตรวจนับ
คะแนน  
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4. เมื่อตรวจนับคะแนนแล้วให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามล าดับเป็นผู้
ซึ่งได้รับการคัดเลือกจนครบจ านวนที่ก าหนด ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนใน
ล าดับเดียวกันหลายคน  ท าให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ ให้ที่ประชุมจัดให้มีการ
ลงคะแนนใหม่  เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้ว 
ปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากตามที่ประธานในที่ประชุม
ก าหนด ครับ  

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ ขอบคุณท่านเลขาสภาฯ ที่ได้ชี้แจงแนวทางและขั้นตอนในการ
ประธานสภาเทศบาล  พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลนะครับ 
    ต่อไปก็ขอให้ท่านสมาชิกได้เสนอชื่อครับ ขอเชิญคุณชูเกียรติ  สินไชย  ครับ 

นายชูเกียรติ  สินไชย     กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชู เกียรติ   สินไชย สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอชื่ อ                       

นายสุวรรณ  พจนอารี  เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ  ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับคุณชูเกียรติฯ  เสนอชื่อคุณสุวรรณ พจนอารี เป็นกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  พัฒนาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปขอเชิญ 
  คุณสุกิจฯ เสนอชื่อครับ 

นายสุกิจ  พูลศิลป์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  และสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน กระผมนายสุกิจ  พูลศิลป์   ผมขอเสนอชื่อ นายเอก ตันวโรภาส เป็น

กรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับคุณสุกิจ พูลศิลป์  เสนอชื่อคุณเอก  ตันวโรภาส เป็นกรรมการ 
ประธานสภาเทศบาล  พัฒนาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปขอเชิญ 
  คุณวิทยา  เบญจกุล เสนอชื่อครับ 

นายวิทยา  เบญจกุล   เรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน ผมนายวิทยา  เบญจกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอชื่อ  
    นายชูเกียรติ  สินไชย เป็นกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ คุณวิทยา  เบญจกุล เสนอชื่อคุณชูเกียรติ สินไชย เป็น 
ประธานสภาเทศบาล กรรมการพัฒนาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องครับ มีสมาชิก

ท่านใดเสนออีกไหมครับ เชิญครับ ครับไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีก็ถอืว่าสมาชิกที่
ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลห้วยยอด คือ  

1. นายสุวรรณ  พจนอารี   
2. นายเอก  ตันวโรภาส 
3. นายชูเกียรติ  สินไชย 

ซึ่งจะได้แจ้งผู้บริหารทราบ เพ่ือออกค าสั่งแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต่อไป  
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4.2 เรื่อง ขอให้คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด เข้า 
      ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
      ต าบลห้วยยอด 

นายวิทยา   โลกุตตระ   ขอเชิญนายกเทศมนตรี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี ผมนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี   เรื่องขอให้คัดเลือกผู้แทน

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด เรียน ประธานสภาเทศบาล
ต าบลห้วยยอด อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนาค าสั่งเทศบาลต าบลห้วยยอด  
ที่ 650/2560 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 จ านวน 1 ชุด   2. ร่ า งส า เนา
ค าสั่งเทศบาลต าบลห้วยยอด จ านวน 1 ชุด 3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จ านวน 1 ชุด ตามที่เทศบาลต าบล
ห้วยยอด ได้มีค าสั่งที่  650/2560 ลงวันที่ 2มิถุนายน 2560 แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด          
ไปแล้วนั้น เนื่องจากคณะกรรมการฯ  ตามค าสั่งดังกล่าวข้างต้นจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง (สองป)ี  ดังนั้น  เพื่อเป็นการเตรียมการเก่ียวกับการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด                   
ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามข้อ 28 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอให้
สภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  คัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล จ านวน               
3 คน เพ่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลห้วยยอด   

หลักการ 

ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  พิจารณาคัดเลือกผู้แทน
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด จ านวน  3 คน  เพ่ือเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด   

เหตุผล 

 เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 28  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อ
สภาเทศบาลพิจารณาคัดเลือก  เพื่อจักได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ขอบคุณครับ 



 
 

- ๑๕ 
- 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ตามที่นายกเทศมนตรี  ได้เสนอเรื่องขอให้คัดเลือกผู้แทนสมาชิก
ประธานสภาเทศบาล  สภาเทศบาล  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลห้วยยอดต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น   ในการคัดเลือกครั้งนี้                   
ก็ ใช้ ขั้ นตอนและวิธี การ เช่น เดี ยวกั นกับการ พิจารณาการคัด เลื อก
คณะกรรมการการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด นะครับ ขอให้ท่านสมาชิก
ได้เสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งกรรมการที่เป็นสมาชิกมีได้ 3 คน  ขอให้
ท่านสมาชิกเสนอได้เลยครับ  เชิญคุณชูเกียรติ  สินไชย  ครับ 

นายชูเกียรติ  สินไชย   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายชูเกียรติ  สินไชย  สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอนายวิทยา  

เบญจกุล  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ  คุณชูเกียรติ สินไชย  เสนอคุณวิทยา เบญจกุล ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล ด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปใครจะเสนอขอเชิญครับ เชิญ             

คุณสุกิจ พูลศิลป์ เสนอชื่อครับ 

นายสุกิจ  พูลศิลป์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกฯผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน กระผมนายสุกิจ พูลศิลป์  สมาชิกสภาเทศบาล ขอเสนอชื่อนาย  
    บุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาล ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับคุณสุกิจ พูลศิลป์ เสนอชื่อคุณบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ ขอผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล ด้วยครับ ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ต่อไปขอเชิญคุณบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์    

เสนอชื่อครับ 

นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน กระผมนายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 

ผมขอเสนอนายสุกิจ  พูลศิลป์  เป็นกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับคุณบุญมากฯ เสนอชื่อคุณสุกิจฯ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล ถูกต้องครับ มีใครจะเสนอชื่ออีกไหมครับ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีก็ถือ

ว่าสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยยอด ประกอบด้วย 

     1. นายวิทยา  เบญจกุล 
     2. นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์ 
     3. นายสุกิจ  พูลศิลป์ 

   ซึ่งจะได้แจ้งผู้บริหารทราบเพื่อออกค าสั่งแต่งตั้งตามระเบียบฯ ต่อไปนะครับ 
 
 
 



 
 

- ๑๖ - 

4.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ 
      เทศบาลต าบลห้วยยอด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....  

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล   
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกฯ  ที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอเสนอญัตติร่าง

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยยอด  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  
พ.ศ. ....  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  สิ่งที่ส่งมาด้วย  ร่าง
เทศบัญญตัิฯ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  พ.ศ. .... จ านวน  1 เล่ม  
ข้าพเจ้านายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรีต าบลห้วยยอด  ขอเสนอ
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยยอด  เรื่อง  หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  
พ.ศ. ....  มาเพ่ือน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่  2  
ประจ าปี  2562  โดยมีบันทึกหลักการและเหตุผลในการเสนอ  ร่างเทศ
บัญญัติฯ  ดังนี้                                               

หลักการ 
ตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การจัดมูลฝอย พ.ศ.  

2560 ข้อ 7 ก าหนดว่า “ให้ราชการส่วนท้องถิ่นให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย
ไว้ในที่สาธารณะ และสถานสาธารณะให้เพียงพอและเหมาะสม  กับประเภท  
ปริมาณมูลฝอย และกิจกรรมในสถานที่นั้น โดยอย่างน้อยต้องมีภาชนะรองรับ
มูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน”และข้อ 8  
ก าหนดว่า  “ภาชนะรองรับมูลฝอยตามข้อ  7  ต้องมีลักษณะที่เหมาะสมกับ
การใช้งาน  โดยมีสีเฉพาะส าหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท  หรืออาจ
ก าหนดข้อความหรือสัญลักษณ์อ่ืนซึ่งแสดงถึงมูลฝอยประเภทนั้นไว้อย่างชัด
แจ้งที่ภาชนะรองรับมูลฝอยแทนก็ได้” 

                                  เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลต าบลห้วยยอด  ยังไม่มีเทศบัญญัติเกี่ยวกับ     

การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการในเรื่อง         
การคัดแยกขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย         
จึงได้ด าเนินการออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยยอด เรื่อง หลักเกณฑ์      
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .. ..โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 34/3  (2)             
แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย         
ของบ้านเมือง  พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2560 และ
พระราชบัญญัติ เทศบาล  พ .ศ .  2496  และที่ แก้ ไข เ พ่ิม เติม โดย
พระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2510  มาตรา  60  และเป็น
การสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกขยะ ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอย  ณ  แหล่งก าเนิด      
มูลฝอยด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
น าเสนอสภาเทศบาลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอบคุณครับ 



 
 

- ๑๗ 
- 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ตามที่นายกเทศมนตรี ได้เสนอญัตตริ่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยยอด  
ประธานสภาเทศบาล  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....  ไปแล้วนั้น   
  ผมขอชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม

สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  ในส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
ดังนี้  “ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้   

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้
เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

  ดังนั้น  ผมจึงขอหารือที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาสามวาระรวด
เดียวหรือไม่  ขอเชิญเสนอ ขอเชิญท่านนายกฯครับ 

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภา และเพ่ือนสมาชิกฯ  ที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี ผมขอเสนอให้มีการ

พิจารณาสามวาระรวดเดียวครับ   
นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับเนื่องจากผู้บริหารเสนอจึงไม่ต้องมีผู้รับรอง (ตามข้อ ๓๘ วรรคสี ่ 
ประธานสภาเทศบาล โดยอนุโลม)  มีผู้เสนอเป็นอย่างอ่ืนไหมครับ  ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมสภาแห่ง

นี้มีมติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยยอด  เรื่อง หลักเกณฑ์
การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .... สามวาระรวดเดียว  ซึ่งจะต้องพิจารณาเป็นสาม
วาระดังนี้   

  วาระที่  ๑  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่ นปรึ กษาในหลักการแห่ ง                 
ร่างเทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัตินั้นหรือไม่ (ตาม 
ข้อ ๔๗)  

วาระท่ี ๒  ขั้นแปรญัตติ  โดยให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น  เป็นกรรมการ
แปรญัตติเต็มสภา (ตามข้อ ๔๕ วรรคสอง) 

วาระท่ี ๓ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่า จะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
หรือไม่  โดยไม่มีการอภิปราย (ตามข้อ ๕๒) 

ต่อไปผมขอให้พิจารณาในขั้นรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลห้วยยอด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. .... ขอเชิญสมาชิก
สภาเทศบาลอภิปรายครับ  เชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอถามมติที่
ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลห้วยยอด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....ตามญัตติที่
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นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ 7 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดไม่
เห็นชอบ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้รับหลักการแห่งร่าง          
   เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลห้วยยอด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย  

พ.ศ. ....  นะครับ 
ต่อไป จะเป็นการพิจารณาวาระที่ ๒  ขั้นแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ

เทศบาลต าบลห้วยยอด  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....              
เพ่ือพิจารณาว่าสมควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติดังกล่าว หรือไม่
อย่างไร ขอเชิญครับ  

ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบตามร่างฯที่นายกเทศมนตรี 
เสนอ โดยไม่มีการแปรญัตติ หรือแก้ไขนะครับ 

 

  ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกฯนะครับ 
 ว่ าสมาชิกท่ านใดเห็นชอบให้ ร่ างเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลห้วยยอด               

เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ....  ตราเป็นเทศบัญญัติตามญัตติที
นายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยกมือครับ 7 ท่านนะครับ  สมาชิกท่านใดไม่
เห็นชอบมีไหมครับ  ไม่มีนะครับ 

  เป็นอันว่า  สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลห้วยยอด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. ... .                  
ตราเป็นเทศบัญญัติตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ    

4.4 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
      รายจ่าย ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
      (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล    

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯเ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล)   เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบล           
ห้วยยอด อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2543  สิ่งที่ส่งมาด้วย  บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ชุด ตามที่สภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2561 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และนายกเทศมนตรีได้ลง
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นามเพ่ือบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561  แล้วนั้น เนื่องจากเทศบาลได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2562 เป็นไปด้วยความประหยัด คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ  โดยจากการตรวจสอบพบว่ามียอดเงินงบประมาณบางรายการ
เหลือจ่ายประกอบกับเทศบาลมีความจ าเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษกระดับอ าเภอ จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา โดยมีหลักการ และ
เหตุผลดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 60,000.-
บาท  ดังนี้  

1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม
ติดตั้ง  ชนิดแยกส่วน ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 BTU จ านวน 1 เครื่อง  เป็น
เงิน 47,000.-บาท  

2. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน โครงการจัดซื้อโต๊ะ เก้าอ้ื ปูนปั้น จ านวน 2 ชุด  เป็นเงิน 
13,000.-บาท (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีการโอนแนบท้ายญัตตินี้) 

เหตุผล 

เพ่ือให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของเทศบาล  เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเป็นไปตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ซึ่งก าหนดว่าการโอนงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียน                 
มาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ เพ่ือเทศบาลจะได้
ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ  ขออนุมัตโิอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล) 

ต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ        

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่ผมใคร่ขอมติจากท่านสมาชิกฯ นะครับ สมาชิก 
ท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล)  ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอ โปรด
ยกมือครับ  7 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัตมิีไหมครับ ไม่มีนะครับ 
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  เป็นอันว่า  สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัดเทศบาล)   
ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 

4.5 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยน 
      แปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                 
      (ส านักปลัดเทศบาล) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล   
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขอ

อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ส านักปลัดเทศบาล) เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ชุด ตามที่สภาเทศบาลได้มีมติอนุมัติให้
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในส านักงานเทศบาล ในสมัย
ประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน  2561 โดยแก้ไขรายการที่ 1 รายการที่ 3 รายการที่ 6 - 8 
และรายการที่ 10  ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2561 (ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 
2561) ไปแล้วนั้น  

เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่  15 มีนาคม 2562) ท าให้          
มีบางรายการสามารถจัดหาได้ตามที่ก าหนดในเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2562 และมีบาง
รายการต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ เพ่ือให้ตรงตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 ประกอบกับ
ก่อนการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการขอความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารการจัดหาคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และ
เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมได้ก าหนดไว้   จึงจ าเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา โดยมีหลกัการและเหตุผล  ดังนี้ 
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หลักการ 

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจ าปี พ.ศ. 2562 โดยขอ
แก้ไขรายการที่ 1 รายการที่ 3 รายการที่ 6 – 8 และรายการที่ 10 ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
1. อุปกรณ์ควบคุมระบบ  Internet 
(Mikrotik) จ านวน 1 ชุด 
 
 
 
 

3. LINK 19” WAVE PERFORATE 
WALL RACK   จ านวน 3 จุด 
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  แบบ 
PoE  (PoE L2 Switch) ขนาด 16 
ช่อง จ านวน 4 จุด    
(ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ปี 2561
ข้อ 13)  
 
 
 
7. เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 
800 VA จ านวน  3  เครื่อง   
   (ตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ปี 2561  ข้อ 61) 
8. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  1 
KVA จ านวน  1  เครื่อง   
   (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ 
ลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปี 2561  ข้อ 62) 
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access  Point) แบบท่ี 1
จ านวน  5 จุด  
     (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ 
ลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปี 2561  ข้อ 35) 

1.อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย 
(Router) จ านวน 1 ชุด 
   (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ 
ลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปี 2562 ข้อ 37) 
 

3. ตู้ WALL RACK  จ านวน 3 ตู้  
 
6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ  (L2 
Switch)ขนาด 16 ช่อง จ านวน 4 จุด  
   (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ 
ลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปี 2562 ข้อ 31) 
  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch)ขนาด 24 ช่อง จ านวน 1 จุด 
 (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562  
ข้อ 32) 
7. เครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด  800 
VA จ านวน  3  เครื่อง   
   (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ 
ลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ปี 2562 ข้อ 61) 
8. เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด  1 kVA
จ านวน  1  เครื่อง   
   (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ 
ลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปี 2562  ข้อ 62) 
10. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access  Point)  แบบที่ 1 จ านวน 
12  จุด  
    (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณ 
ลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปี 2562  ข้อ 35) 
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เหตุผล 

เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ตามข้อ 29 ซึ่งระบุว่า การแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ  เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 
ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล ค าชี้ แจ งงบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี งบปร ะมาณ พ .ศ .2562                     

(ส านักปลัดเทศบาล) สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ  
ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติจากท่านสมาชิกฯ นะครับว่า สมาชิก

ท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส านักปลัดเทศบาล) ตามญัตติที่นายกเทศมนตรี
เสนอ โปรดยกมือครับ  7 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติมีไหมครับ         
ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 (ส านัก
ปลัดเทศบาล) ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 

4.6 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
      รายจ่าย ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
      (กองวิชาการและแผนงาน) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล    

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่าย
รายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบล 
ห้วยยอด อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ชุด ตามที่สภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  
ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2561 (ครั้งที่ 2)  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2561 และนายกเทศมนตรีต าบล
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ห้วยยอด  ได้ลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม  2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นไป
ด้วยความประหยัด คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ แต่ปรากฏว่ามีครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศประจ าห้องข้อมูลข่าวสารของเทศบาล  เกิดความช ารุดและ
ไม่สามารถซ่อมแซมได้  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพ่ือ
พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ 
งบประมาณทั้ งสิ้น  15,000 บาท โดยโอนเ พ่ิมในแผนงานบริหาร                     
งานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ งบประมาณ  15,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมติดตั้ง  ขนาดไม่ต่ ากว่า  
9,000 BTU  จ านวน 1 เครื่อง (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีการโอนแนบ
ท้ายญัตตินี้)  

เหตุผล 
เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ตามข้อ 27 ซึ่งระบุว่า  การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่นจึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ  
เพ่ือจักได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการ

และแผนงาน) ต่อสภาเทศบาลไปแล้ว สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย                 
ขอเชิญครับ   

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมขอมติจากท่านสมาชิกฯ  นะครับ สมาชิกท่าน
ใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและแผนงาน)  ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอ                  
โปรดยกมือครับ 7 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติมี ไหมครับ                 
ไม่มีนะครับ 
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  เป็นอันว่า  สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองวิชาการและ
แผนงาน)   ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 

4.7 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
      รายจ่าย ประจ าปีประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                
      (กองสวัสดิการสังคม) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯเสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล    

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ  

นายกเทศมนตรี กระผมผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่  (กองสวัสดิการสังคม) เรียนประธานสภาเทศบาลต าบล            
ห้วยยอด อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 ชุด ตามที่สภาเทศบาลต าบลห้วยยอด  
ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2561 (ครั้งที ่2)  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และนายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยยอด ได้ลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ไปแล้วนั้น เนื่องจากที่ผ่านมาเทศบาลได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไป
ด้วยความประหยัด  คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  แต่ปรากฏว่ามีครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เทศบาลมีความจ าเป็นจะต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการให้บริการแก่
ประชาชน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card Reader) สามารถอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชนได้อย่างถูกต้อง
และแม่นย า โดยเครื่องอ่านบัตรประชาชน หรือ Smart card reader มี
ความสามารถในการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชนที่เสียบกับเครื่องอ่าน โดยดึง
ได้ทั้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วัน เดือน ปี ที่เกิด หน้าตาของบุคคล วันออกบัตร 
ออกมาจากบัตรประชาชน เพ่ือใช้ประโยชน์ในทางราชการ  และเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการบริการให้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ  เช่น การลงทะเบียน
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  การลงทะเบียนเพ่ือขอรับเงินเด็กแรกเกิด 
เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1 รายการ  
งบประมาณทั้งสิ้น 1,400 บาท โดยโอนเพ่ิมในแผนงานสังคมสงเคราะห์  
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 
คอมพิวเตอร์ รายการอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) งบประมาณ 1,400 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตร                 
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน  2  เครื่อง  (รายละเอียด
ปรากฏตามบัญชีการโอนแนบท้ายญัตตินี้) 

เหตุผล 
เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ตามข้อ 27 ซึ่งระบุว่าการโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณา
อนุมัติ  เพื่อจักได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม) 

ต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายขอเชิญครับ                  

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมใคร่ขอมติจากท่านสมาชิกฯนะครับ สมาชิกท่าน
ใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)  ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยก
มือครับ 7 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัตมิีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

  เป็นอันว่า  สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสวัสดิการสังคม)   
ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 

4.8 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
      รายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสาธารณสุขฯ) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญนายกฯ  เสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล    

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนประธานสภาฯ   และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (กองสาธารณสุขฯ)  เรียน 
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ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า 
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑             
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโอนเงินงบ 
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๑ ชุด ตามที่ 
สภาเทศบาลต าบลห้วยยอด ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ ๓  (ครั้งที่ ๒) ประจ าปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  
และนายกเทศมนตรีได้ลงนามเพ่ือบังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น เนื่องจากเทศบาลได้
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยความ
ประหยัด และมีประสิทธิภาพ  จากการตรวจสอบพบว่ามียอดเงินงบประมาณ
บางรายการเหลือจ่าย และเทศบาลมีความจ าเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องปรับปรุง
ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๐–๕๙๔๙  ตรัง  
เนื่องจากรถยนต์บรรทุกขยะคันดังกล่าวจัดซื้อ  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีอายุการ
ใช้งาน ๑๕ ปีแล้ว โดยได้ใช้เก็บขนขยะทุกวัน  ซึ่งขณะนี้มีสภาพช ารุดทรุด
โทรมมาก  ตัวถังผุช ารุดจากการกัดกร่อนของน้ าเสียขยะและท าให้น้ าเสียของ
ขยะรั่วไหลลงบนพ้ืนถนนสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้กับประชาชน ดังนั้น
เพ่ือให้รถยนต์บรรทุกขยะคันดังกล่าว อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ และ
การปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทา
ความเดือดร้อนร าคาญให้กับประชาชน และเกิดความปลอดภัยกับ
ผู้ปฏิบัติงาน   จึงได้พิจารณาเห็นควรโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพ่ือ
พิจารณาโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

   หลักการ 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑ รายการ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายแนบท้ายญัตตินี้ โดยโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน  หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ 
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  โครงการปรับปรุง
รถยนต์บรรทุกขยะ จ านวน  ๔๘๐,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อม 
แซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน  ๘๐ –  ๕๙๔๙ ตรัง 
จ านวน ๑ คัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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    ๑. ตัดปะผุเปลี่ยนคานยึดกระบอกไฮดรอลิค เหล็กหนา ๕ มม. จ านวน ๑ งาน 
    ๒. ตัดปะผุเปลี่ยนผนังข้าง ซ้าย/ขวา ตัวถัง เหล็กหนา ๓ มม. จ านวน ๑ งาน 
    ๓. ตัดปะผุเปลี่ยนพื้นหลังคา เหล็กหนา ๓ มม. จ านวน ๑ งาน 
    ๔. ตัดปะผุเปลี่ยนพื้น ชุดคายขยะออก เหล็กหนา ๓ มม. จ านวน ๑ งาน 
    ๕. ตัดปะผุเปลี่ยนเสาข้าง ซ้าย/ขวา ชุดอัดท้าย เหล็กหนา ๕ มม.จ านวน ๑ งาน 
    ๖. ตัดปะผุเปลี่ยนผนังข้าง ซ้าย/ขวา ชุดอัดท้าย เหล็กหนา ๓ มม. จ านวน ๑ งาน 
    ๗. ตัดปะผุเปลี่ยนพื้นชุดสไลด์ชุดท่ี ๑ ชุดอัดท้าย เหล็กหนา ๓ มม.จ านวน ๑ งาน 
    ๘. ตัดปะผุเปลี่ยนพื้นชุดสไลด์ชุดท่ี ๒ ชุดอัดท้าย เหล็กหนา ๓ มม.จ านวน ๑ งาน 
    ๙. ตัดปะผุเปลี่ยนพื้นใบกวาด เหล็กหนา ๔ มม. จ านวน ๑ งาน 
    ๑๐. ตัดปะผุเปลี่ยนพื้นรับขยะชุดอัดท้าย สแตนเลส หนา ๓ มม.จ านวน ๑ งาน 
    ๑๑. ตัดปะผุเปลี่ยนคานรับขยะหน้าหลัง ชุดอัดท้าย เหล็กหนา ๕ มม.จ านวน ๑ งาน 
    ๑๒. ตัดปะผุเปลี่ยนซุ้มล้อ ซ้าย/ขวา เหล็กหนา ๓ มม. จ านวน ๒ ชิ้น  
    ๑๓. เปลี่ยนถังน้ าเสีย ตัวถัง สแตนเลส ๓ มม. จ านวน ๑ งาน 
    ๑๔. เปลี่ยนถังน้ าเสีย ชุดอัดท้าย สแตนเลส หนา ๓ มม. จ านวน ๑ งาน 
    ๑๕. เปลี่ยนซีลไฮดรอลิคใหม่ทั้งหมด จ านวน ๑ งาน 
    ๑๖. เปลี่ยนกระจกประตูด้านซ้าย จ านวน ๑ บาน 
    ๑๗. เปลี่ยนลูกหมากล้อหน้าซ้ายขวา จ านวน ๑ งาน 
    ๑๘. เปลี่ยนรางดันขยะออก เหล็กรางยู ๔ นิ้ว จ านวน ๑ งาน 
    ๑๙. เปลี่ยนเพรสเซอร์เกจ จ านวน ๑ ชิ้น 
    ๒๐. เปลี่ยนสายพานหน้าแท่นเครื่อง จ านวน ๒ เส้น 
    ๒๑. เปลี่ยนเพลาล็อกด้านท้าย ซ้าย/ขวา จ านวน ๑ งาน 
    ๒๒. เปลี่ยนไฟไซเรนแบบกลมขนาด ๖ นิ้ว LED ๒๔ โวลต ์จ านวน ๒ ดวง 
    ๒๓. เปลี่ยนไฟราวหัวเก๋ง ๒๔ โวลต์ จ านวน ๔ ดวง 
    ๒๔. เปลี่ยนไฟส่องป้าย ๒๔ โวลต์ จ านวน ๑ ดวง 
    ๒๕. เปลี่ยนไฟสปอร์ทไลท์ LED ๒๔ โวลต์ จ านวน ๖ ดวง 
    ๒๖. เปลี่ยนยางกันน้ าชุดอัดท้าย จ านวน ๑ งาน 
    ๒๗. ซ่อมกระบอกไฮดรอลิค ชุดอัดท้าย จ านวน ๑ งาน 
    ๒๘. ซ่อมขาบันไดด้านซ้าย จ านวน ๑ งาน 
    ๒๙. ติดตั้งพัดลมในเก๋ง จ านวน ๑ ตัว 
    ๓๐. ติดฟิล์มกระจก จ านวน ๑ งาน 
    ๓๑. หุ้มเบาะใหม่  จ านวน ๑ งาน 
    ๓๒. เดินระบบไฟใหม่  จ านวน ๑ งาน 
    ๓๓. ท าสีใหม่ทั้งคัน จ านวน ๑ งาน 
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   เหตผุล 
 เพ่ือให้รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80- 5949 
ตรัง สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้
เป็นไปตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง ซึ่งก าหนดว่า 
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่
ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อสภา
เทศบาลพิจารณาอนุมัต ิเพ่ือจักได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณราย 
ประธานสภาเทศบาล จ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขฯ) ต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น 

สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย เชิญครับ  

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมใคร่ขอมติจากท่านสมาชิกฯ  สมาชิกท่านใด
อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขฯ)  
ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยกมือครับ 7 ท่านนะครับ สมาชิก          
ท่านใดไมอ่นุมัตมิีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

  เป็นอันว่า  สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองสาธารณสุขฯ) ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอ
นะครับ 

4.9 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติยกเลิกการใช้
จ่ายเงินสะสม (กองสาธารณสุขฯ) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ  เสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล    

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เรียน  
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด อ้างถึง  ๑.หนังสือส านักงานเทศบาล
ต าบลห้วยยอด ที่ ตง ๕๒๒๐๕/๒๒๐ ลงวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒          
๒. มติประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2548 
ตามที่สภาเทศบาลต าบลห้วยยอด ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม (กอง
สาธารณสุขฯ) จ านวน ๒,๗๐๐,๐๐๐  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเมรุเผา 



 
 

- ๒๙ 
- 

ศพปลอดมลพิษ ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แล้วนั้น เนื่องจากแบบแปลนเดิมที่
ได้เสนอไปยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร
ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หากให้มีการก่อสร้างตามแบบ
ดังกล่าวอาจเกิดความเสียหาย และไม่ปลอดภัยของตัวอาคารได้  ดังนั้น  
เทศบาลจึงจ าเป็นต้องขอยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงเมรุเผา
ศพปลอดมลพิษดังกล่าว  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอต่อสภาเทศบาลเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าวต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติ  ขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงิน  
ประธานสภาเทศบาล สะสม (กองสาธารณสุขฯ) ต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดประสงค์ 

จะอภิปราย  ขอเชิญครับ  

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมใคร่ขอมติจากท่านสมาชิกฯ นะครับ สมาชิก
ท่านใดอนุมัติให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม (กองสาธารณสุขฯ) ตามญัตติที่
นายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยกมือครับ  7 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

  เป็นอันว่า  สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงิน
สะสม (กองสาธารณสุขฯ) ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 

4.10 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญตัตขิออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
(กองสาธารณสุขฯ) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล    

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่องขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้

จ่ายเงินสะสม (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เรียนประธานสภาเทศบาล
ต าบลห้วยยอด อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘  
สิ่ งที่ส่ งมาด้วย  ๑. แบบโครงการปรับปรุง เมรุ เผาศพปลอดมลพิษ                 
จ านวน ๑ ชุด ๒. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง  จ านวน ๑ ชุด ด้วยเทศบาล
ต าบลห้วยยอด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดให้มีและ 
ควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และอาจ 



 
 

- ๓๐ 
- 

จัดท ากิจการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ ประกอบกับวัดห้วยยอดได้มอบเมรุวัดห้วยยอดและอาคารให้เป็น

กรรมสิทธิ์ของเทศบาลแล้ว  และจังหวัดตรังได้แจ้งอนุมัติให้เทศบาลรับมอบ

เมรุและอาคารมาเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม 

๒๕๕๐ โดยปัจจุบันเมรุดังกล่าวได้ช ารุดทรุดโทรม แตกร้าว และยังใช้ระบบ 

การเผาศพโดยการใช้ถ่าน ต้องใช้เวลานานกว่าจะเผาเสร็จในแต่ละครั้ง และมี

มลพิษจากควันที่เกิดจากการเผาศพ สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่

อาศัยบริเวณใกล้เคียง ประกอบกับไม่มีการปรับปรุงเมรุเผาศพมาเป็น

เวลานานแล้ว ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้มี

นโยบายให้มีการปรับปรุงเมรุเผาศพปลอดมลพิษ ซึ่งใช้เวลาเผาไม่นาน 

สะดวก ในการนี้ผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน

ที่ ไม่ ได้ตั้ งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้ และจ าเป็นจะต้องด าเนินการเพ่ือให้ประชาชน

ได้รับประโยชน์ โดยใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม จึงขอเสนอญัตติต่อสภา

เทศบาลต าบลห้วยยอดเพ่ือพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

หลักการ 

ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน  ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น

ค่าปรับปรุงเมรุเผาศพปลอดมลพิษ  จ านวน  ๑  หลัง โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

    ๑. ห้องเผาศพ 

    ๒. ห้องเผาควัน 

    ๓. งานระบบโครงสร้าง 

    ๔. ประตูห้องเผาศพและระบบขับเคลื่อน 

    ๕. ระบบเปิด-ปิดประตูห้องเผาศพ 

    ๖. ห้องเก็บกระดูก 

    ๗. ปล่องระบายอากาศและระบบท่ออากาศ 

    ๘. ถังน้ ามัน ระบบท่อและอุปกรณ์ประกอบ 

    ๙. วัสดุและอุปกรณ์ประกอบหลักของระบบ 

    ๑๐. พัดลมเติมอากาศช่วยเผาไหม้ 

 



 
 

- ๓๑ 
- 

เหตผุล 

 เนื่องจากเทศบาลต าบลห้วยยอดไม่ได้ตั้ง งบประมาณเพ่ือการ
ดังกล่าวไว้ และมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ  รวมทั้งไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณตั้งจ่ายตามรายการดังกล่าวได้  จึงจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภา 

เทศบาล  เพ่ือขอใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าปรับปรุงเมรุเผาศพปลอดมลพิษ  

ซึ่งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล ทั้งนี้เทศบาลมียอดเงินสะสมเพียง

พอที่จะจ่าย โดยมียอดเงินสะสมที่จะจ่ายได้ตามระเบียบฯ ณ วันที่ ๓๐ 

เมษายน ๒๕๖๒ จ านวนเงิน ๖,๑๖๐,๓๐๗.๘๙ บาท และได้กันเงินสะสม

ส าหรับส ารองจ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  ไว้ตามระเบียบฯ แล้ว     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้

เทศบาลใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าปรับปรุงเมรุเผา

ศพปลอดมลพิษ  ตามข้อ ๘๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง เพ่ือ

จะได้ด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (กอง  
ประธานสภาเทศบาล สาธารณสุขฯ) ต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  

ขอเชิญครับ   

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มี ผมใคร่ขอมติจากท่านสมาชิกฯ  นะครับ               
สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสม (กองสาธารณสุขฯ) ตามญัตติที่
นายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยกมือครับ 7 ท่านนะครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติ
มีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

  เป็นอันว่า  สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม (กอง
สาธารณสุขฯ) ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   วันนี้ก็ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ  จะพิจารณานะครับ  ในนามของสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมใน

วันนี้ และก็ต้องขอขอบคุณพนักงานเทศบาลที่ได้อ านวยความสะดวกให้การ
ประชุมในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 



 
 

- ๓๒ 
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เลิกประชุมเวลา  12.00   น. 
 
(ลงชื่อ)        สุจิตรา  ชุมนาค     ผู้จดรายงานการประชุม 

                                (นางสุจิตรา ชุมนาค) 
         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

(ลงชื่อ)      เอก  ตันวโรภาส ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายเอก  ตันวโรภาส) 
               เลขานุการสภาเทศบาล 

  รายงานการประชุมนี้ ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                       
เมื่อวันที่........15.....กรกฏาคม......2562......เวลา..........13.00....................น.    ณ  ห้องประธานสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    สุวรรณ  พจนอารี ประธานกรรมการ กรณียังไม่
ตรวจรายงาน ให้เอาชื่อบรรทัดแรกออก           (นายสุวรรณ  พจนอารี) 
          สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)      สุขขุม ศุภศรี  กรรมการ 
             (นายสุขขุม ศุภศรี)  
           สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    ศักดิ์น้อย วังสกุล กรรมการและเลขานุการ 
                                (นายศักดิ์น้อย วังสกุล)  
        สมาชิกสภาเทศบาล 
 

  รายงานการประชุมนี้ได้รับการรับรองจากสภาเทศบาล  ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยวิสามัญ......สมัยที่.....1....ประจ าปี....2562.............ซึ่งประชุมเมื่อวันที่......26.....กรกฎาคม.....2562......
    

     (ลงชื่อ)      วิทยา  โลกุตตระ    
                                        (นายวิทยา  โลกุตตระ)  
                   ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 
 

เอก  ตันวโรภาส 
(นายเอก  ตันวโรภาส)
เลขานุการสภาเทศบาล 
 


