
ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4  ประจ าปี ๒๕62 
วันที ่28 พฤศจิกายน ๒๕62  เวลา ๑0.๐๐ 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.  นายเอก  ตันวโรภาส  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายอมร  โชคอํานวย  สมาชิกสภาเทศบาล 
8.  นายศักดิ์น้อย  วังสกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 

                 9.  นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
         ๑0.  นายชูเกียรติ  สินไชย   สมาชิกสภาเทศบาล  
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายสมใจ   วรรณรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล     (ลากิจ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1.  นายธวชัชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี 
  2.  นายกมล  วรพงศ์พัฒน์  รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายสมศักดิ์  เรืองอุดมโชคชัย  รองนายกเทศมนตรี 
  4.  นายเสริม  วงศ์หนองเตย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5.  นายสุธรรม  เหมไพบูลย์  ปลัดเทศบาล 
  6.  นางนวนิจ  สาคะโร   รองปลัดเทศบาล 
  7.  นางยินดี   ส่งแสง   ผู้อํานวยการกองคลัง 

8.  น.ส.จริยา  ทองแจ่ม  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ แทน  
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

9. นายประภาส   เพ็ชรสุข   นายช่างสํารวจอาวุโส รักษาราชการแทน  
ผู้อํานวยการกองช่าง 

           ๑0.  นางสุจิตรา  ชุมนาค   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  
รักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

  11. น.ส.พลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ์  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  12. นางชุติมา  โต๊ะหีม   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
  13. นางปัทมา  เรืองอุดมโชคชัย  ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา 
  14. จ่าสิบเอกปัณณวิชญ์ กุลสุข   นิติกรชํานาญการ 
           ๑5.  นางพิมมาส   จันทร์ผ่อง  นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
  16.  นายเฉลิมศักดิ์ ต้องชู   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
  17.  นายกฤตภาส ปัญจวงศ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
            18.  นายประสิทธิ์  ดําคง   ผู้ช่วยช่างภาพ 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นายเอก  ตันวโรภาส    เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2562 บัดนี ้

สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธาน              
สภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทําหน้าที่ประธานการประชุม 
ขอเรียนเชิญครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   เชิญนั่งครับ  วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจําปี  
ประธานสภาเทศบาล ๒๕62 บัดนี้ สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบ

วาระการประชุม  ดังต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  วันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ 2 เรื่องนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล  1. นายสมใจ วรรณรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาล ขออนุญาตลากิจนะครับ 
  2. สถานธนานุบาลเทศบาลตําบลห้วยยอดรับโอน  นางชุติมา  โต๊ะหีม   

ตําแหน่ง  ผู้จัดการสถานธนานุบาล จากสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง 2                   
มาดํารงตําแหน่ง ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลห้วยยอด ตั้งแต่วันที่                
1 ตุลาคม 2562 

ในนามของสภาเทศบาล  ขอต้อนรับด้วยความยินดีครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด สมัยวิสามัญ  
                                              สมัยท่ี 2 ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 26 กันยายน ๒๕62   

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  คุณสุวรรณ พจนอาร ีครับ      

นายสุวรรณ  พจนอารี  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ผมนายสุวรรณ  พจนอารี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด และ

เป็นประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอนําเสนอผลการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562              
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ดังนี้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
เวลา 13.0๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ซึ่งประกอบด้วย
นายสุวรรณ  พจนอารี  ประธานกรรมการ  นายสุขขุม  ศุภศรี  กรรมการ และ
นายศักดิ์น้อย  วังสกุล  กรรมการและเลขานุการ  ได้มาประชุมพร้อมกัน                      
ณ  ห้องประธานสภาเทศบาล  เพ่ือตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                        
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2562  
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ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยดังกล่าว ที่ประชุม 
มีมติว่า รายงานการประชุมฯ ได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้อง สมควรคงร่างเดิม
ไว้ทุกประการ จึงให้ส่งรายงานการประชุมคืนสภาเทศบาล เพื่อพิจารณา
รับรองต่อไป  เลิกประชุมเวลา ๑3.30 น. ลงชื่อนายสุวรรณ  พจนอารี 
ประธานกรรมการ  นายสุขขุม  ศุภศรี  กรรมการ  นายศักดิ์น้อย  วังสกุล 
กรรมการและเลขานุการ ครับ 

 
นายวิทยา  โลกุตตระ   ตามที่ คุณสุวรรณ พจนอารี ได้นําเสนอผลการตรวจรายงานการ
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2  ประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือ 

วันที่ 26 กันยายน 2562 ให้ทา่นสมาชิกได้ทราบไปแล้วนะครับ  รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด มีด้วยกันทั้งหมด 9 หน้า ตามที่ได้ส่งไปให้
ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ  หากสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการ
ประชุม ขอได้โปรดยกมือครับ   

นายวิทยา  โลกุตตระ   ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมจากท่าน  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกด้วยนะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา 

เทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ 26 กันยายน  
2562 โปรดยกมือครับ 7 ท่านนะครับ ไม่เห็นด้วยมีไหมครับ  ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่าที่ประชุมนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2562  นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

3.1 เรื่อง แจ้งประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2563  

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญ  นายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ            
นายกเทศมนตรี   กระผมนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอแจ้งประกาศใช้แผน 
                                        การดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียน ประธานสภาเทศบาล 
                                         ตําบลห้วยยอด อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา 
                             ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  

2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย  แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จํานวน 1 เล่ม ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลห้วยยอด  ได้มีมติเห็น 
ชอบแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการประชุมคณะ 
กรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลห้วยยอด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 
2562 โดยนายกเทศมนตรีตําบลห้วยยอด  ได้อนุมัติและลงนามประกาศใช้ 
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แผนดังกล่าวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตําบลห้วยยอด  
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งการประกาศใช้แผนการดําเนินงานประจํา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือแจ้งต่อสภาเทศบาลตําบลห้วยยอดทราบ 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ขอบคุณ
ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ  ตามที่นายกเทศมนตรีได้แจ้งประกาศใช้แผนการดําเนินงาน  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ท่านสมาชิกได้ทราบไปแล้วนะครับ  
                                         สมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ขอเชิญครับ 

ไม่มีนะครับ เมื ่อ ไม ่ม ีถ ือว ่านายกฯได้แจ้งประกาศใช้แผนการ
ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ต่อสภาเทศบาลแล้วนะครับ 

3.2 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
      ต าบลห้วยยอด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3  
      และไตรมาสที่ 4 (เมษายน – กันยายน 2562)  

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญ  นายกเทศมนตรีรายงานผลฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ            
นายกเทศมนตรี   กระผมนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง รายงานผลการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห้วยยอด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2562) เรียน ประธานสภาเทศบาล
เทศบาลตําบลห้วยยอด  อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลห้วยยอด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 
ที่ 4 (กรกฎาคม -กันยายน  2562) จํานวน 1 ชุด  ด้วยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห้วยยอด  ได้ดําเนินการติดตาม            
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห้วยยอด  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม - กันยายน 2562) เมื่ อวันที่  15                  
ตุลาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 30 (5)  ซึ่งกําหนดให้
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
สภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  จึงขอนําส่ง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าวมา เพ่ือรายงาน          
ต่อสภาเทศบาลตําบลห้วยยอดรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ขอบคุณครับ 
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นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ ลําดับต่อไปขอเชิญสมาชิกรับชมวีดิทัศน์ซึ่งกองวิชาการ ฯ           
ประธานสภาเทศบาล ได้จัดทําขึ้น ขอเชิญรับชมครับ  
 

(รับชมวีดิทัศน์ 5 นาที) 

ครับ ท่านสมาช ิกก็ได้ร ับชมว ีด ิท ัศน์ที ่นํา เสนอไปแล้วนะคร ับ              
ผมขอแก้ไขนิดนะครับ ในหัวข้อที ่ผมบอกว่า 3.2 เรื ่องรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห้วยยอด ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 เมษายน - กันยายน 
2562 ขอแก้ไขนะครับ เป็นรายงานผลการติดตามและประเม ินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลห้วยยอด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตร
มาสที่ 4 ตัดไตรมาสที่ 3 ออกนะครับ ห้วงเวลาก็คือกรกฎาคม - กันยายน
2562 นะครับ  

คร ับ  ท ่านนายก เทศมนตร ีก ็ไ ด ้ร ายง านผลการต ิดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลห้วยยอด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2562) ให้ท่านสมาชิกได้ทราบไป
แล้วนะครับ สมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ขอเชิญครับ เชิญคุณชูเกียรติฯครับ 

นายชูเกียรติ  สินไชย   เรียน ประธานสภาฯ ที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน   
สมาชิกสภาเทศบาล                  กระผม นายชูเกียรติ  สินไชย  มีข้อสงสัยอยู่นิดนึงที่จะฝากท่านประธานผ่าน 

ไปยังท่านนายกได้ชี้แจงครับ ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลห้วยยอด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4        
ในหัวข้อแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หน้า 32 ข้อ 1 โต๊ะจีน 
วัตถุประสงค์ หรือรายละเอียด  จัดซื้อโต๊ะจีนพลาสติก จํานวน 32 ชุด          
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 70 
เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และงบประมาณที่ตั้งไว้ตามเทศ
บัญญัติ 80,000 บาทครับ และเบิกจ่ายไป 78,400 บาท และได้ดําเนินการ
เสร็จแล้วโดยกองสวัสดิการและสังคม ในไตรมาสที่ 2 กระผมมีข้อสงสัยครับว่า
ในรายละเอียดของหมายเหตุที่เขียนว่า ให้ชุมชนยืมใช้ จํานวน 3 ชุมชน ชุมชน
ควนหนังขํา 12 ชุด ชุมชนกวนอู 10 ชุด และชุมชนวัฒนา 10 ชุด 
หมายความว่าชุมชนที่เหลือไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่ หรือเป็นการกําหนด 
กระผมอยากทราบ ขอให้ฝากท่านประธานผ่านไปยังท่านนายกได้ชี้แจงด้วย 
ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ    ครับ ขอเชิญท่านนายกฯครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่าน ประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี      กระผม นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี ขอชี้แจงว่าในการดําเนินงาน 
                                         เป็นไปตามการร้องขอของแต่ละชุมชน ซึ่งเราได้สอบถามความต้องการของชุมชน 

ซึ่งชุมชนที่ร้องขอมามี 3 ชุมชน  ทางเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่ามี 8 ชุมชน ใช้ 
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งานได้ 3 ชุมชน ซึ่งอีก 5 ชุมชนที่เหลือ ไม่ได้ร้องขอมาเราก็ไม่ได้ดําเนินการให้  
ไม่มีอะไรที่ต้องคิดมาก ดําเนินการไปตามคําร้องขอของชุมชน ซึ่งแต่ละชุมชนมี
ความต้องการที่หลากหลายกันไปครับ ขอบคุณครับ     

นายวิทยา  โลกุตตระ    ครับ เชิญ คุณชูเกียรติ สินไชย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายชูเกียรติ  สินไชย   เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ในเนื้อหาหมายเหตุให้ชุมชนยืมใช้  แต่เมื่อยืมแล้วก็ต้องคืนให้กับกองสวัสดิการ
    ผมคิดว่าชุมชนที่เหลือสามารถไปยืมใช้ได้ที่กองสวัสดิการครับ  เพราะคําว่ายืม 

ในเมื่อยืมแล้วก็ต้องคืน เพราะฉะนั้นชุมชนที่เหลือก็สามารถที่จะไปยืมได้ที่กอง 
สวัสดิการสังคม เพราะไม่ได้เป็นของชุมชนใดชุมชนหนึ่ง จากที่หมายเหตุไว้ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ    ครับ ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่าน ประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ นะครับ ขอชี้แจง 
นายกเทศมนตรี      ขอชี้แจงนะครับว่าใน wording ที่ให้ชุมชนยืม จํานวน 3 ชุมชน เนื่องจาก 

เทศบาลได้รับการตรวจจาก สตง. ในปีงบประมาณ 2559 มีข้อท้วงติงในเรื่อง
การจดัซื้อครุภัณฑต์่างๆ ที่ให้ชุมชน  เราไม่มีหน้าที่ในการจัดหาจัดซื้อให้ แต่เรา
สามารถดําเนินการได้โดยการยืม ซึ่งชุมชนต้องทําสัญญาในการยืม ทําข้อตกลง
หรือ MOU ครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เทศบาลจัดหาให้เราจะมีสัญญาภายใน 1 
ปีงบประมาณนะครับ หลังจากสิ้นปีงบประมาณ จะมีคณะกรรมการดําเนินการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ทางชุมชนต่างๆ ได้ทําการยืม และต่อสัญญาใหม่ในแต่ละปี
ทุกๆ ปี ให้ถูกต้องตามระเบียบ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกเชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่า  
ประธานสภาเทศบาล นายกฯ ได้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล

ห้วยยอด ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบแล้วนะครับ 

3.3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล    
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล    
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ               
นายกเทศมนตรี   กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี  เรื่อง รายงานผลการ
    ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 
    2562  เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด  อ้างถึง 1. พระราชบัญญัติ  
                  เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 2. ประกาศ 
             กรรมการสรรหาแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ที่  1/2558  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์   

2558  เรื่อง แต่งตั้งนายกเทศมนตรีตําบลห้วยยอด เป็นการชั่วคราว สิ่งที่ส่ง
มาด้วย รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลฯ  
จํานวน 1 เล่ม  ตามท่ีกระผม นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรีตําบล
ห้วยยอด ได้แถลงนโยบายในการบริหารเทศบาลต่อสภาเทศบาล ในการประชุม
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สภาเทศบาล  สมัยสามัญ  ครั้งแรก ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2558  ตามประกาศกรรมการสรรหาแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  ที่ 1/2558  
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง แต่งตั้งนายกเทศมนตรีตําบลห้วยยอด 
เป็นการชั่วคราว นั้น  บัดนี้  คณะผู้บริหารเทศบาลได้บริหารงานครบกําหนด
ระยะเวลาที่นายกเทศมนตรีจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามมาตรา 48 ทศ 
วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลที่อ้างถึง ซึ่งคณะผู้บริหารชุดนี้ ที่ได้อาสา
เข้ามาเพ่ือทําหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต สุขอนามัย
และการดํารงชีวิตแบบยั่งยืนและมั่นคงของพ่ีน้องประชาชนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเจริญก้าวหน้า และประการสําคัญ  คณะผู้บริหารได้ดําเนินการตาม
นโยบายต่อจากปีที่แล้ว เพ่ือให้มีความต่อเนื่อง โดยยึดหลักการบริหาร คือ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามนโยบายหลักในการบริหาร
เทศบาลตําบลห้วยยอด ไว้ 8 ด้าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  ขอบคุณครับ 
นายวิทยา  โลกุตตระ  ลําดับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกรับชมวีดิทัศน์รายงานผลการปฏิบัติงาน               
ประธานสภาเทศบาล  ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
    ขอเชิญรับชมครับ   

(รับชมวีดิทัศน์  10 นาที) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับท่านสมาชิก  ก็ได้ทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้  
ประธานสภาเทศบาล  แถลงต่อสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้วนะครับ  

เนื่องจาก ในเรื่องการรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานฯ  ไม่มีระเบียบ
ข้อบังคับกําหนดไว้ชัดเจนว่า จะให้อภิปราย  ได้หรือไม่  อย่างไร  แต่ได้กําหนด
ไว้ในเรื่องการแถลงนโยบาย ฉะนั้น ผมจึงให้อนุโลมใช้วิธีการอภิปรายซักถาม
สนับสนุน หรือคัดค้านรายงานแสดงผลตามแนวทางที่กําหนดไว้สําหรับการ
แถลงนโยบายซึ่งมีข้อบังคับกําหนดไว้  ดังนี้ 

“ข้อ ๑๒๓  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบาย  ต่อสภาท้องถิ่นตาม
กฎหมาย  ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ประธานสภาท้องถิ่น
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องด่วน 

เมื่อผู้บริหาร ได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ดําเนินการ  ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน  เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่น   ได้มีมติให้ซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป” 

“ ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้ง
ในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื ่องความเหมาะสมของนโยบายและ
ความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั ้น  
ให้สําเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถาม และ
อภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ  ด้วยกไ็ด”้ 

“ ข้อ ๑๒๕  ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อ
ซักถามหรือข้อคัดค้านของสมาชิกสภาท้องถิ่น” 
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เพ่ือความสะดวกผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถาม
หรือคัดค้านทีละคน  เป็นลําดับไป  หรือจะรอตอบครั้งเดียวเมื่อสมาชิกซักถามไป
แล้วหลายคนก็ได้ 

“ข้อ ๑๒๖  ในการอภิปรายนั้น  นอกจากท่ีกําหนดไว้  ในหมวดนี้แล้ว
ให้นําความในหมวด ๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

ดังนั้น  โอกาสนี้จึงขอเชิญสมาชิกได้อภิปราย โดยให้อภิปรายติดต่อกัน
ไปแล้ว ให้คณะผู้บริหารตอบข้อซักถามคราว เดี ยว  ขอเชิญครับ เชิญ             
คุณบุญมากฯ ครับ 

นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผมนายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด ตามที่

คณะผู้บริหาร โดยการนําของท่านนายกฯ ธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ ได้รายงานผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 แล้วนั้น กระผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็อยากจะปรึกษาหารือท่าน
ผ่านไปถึงคณะผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายที่ท่านได้แถลงต่อสภาฯ ซึ่งคณะ
ผู้บริหารชุดนี้ได้อาสาเข้ามาเพ่ือทําหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
คุณภาพชีวิต สุขอนามัยและการดํารงชีวิตแบบยั่งยืนและมั่นคงของพ่ีน้อง
ประชาชน และเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า ของเทศบาลตําบล
ห้วยยอด  ผมได้ศึกษาดูตามผลของการปฏิบัติงานของท่านนายกเทศมนตรีซึ่ง
ท่านได้แถลงต่อสภาฯไปแล้วนั้น หน้าที่ 9 ข้อที่ 6 ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หัวข้อ 67 การป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้านะครับ อันนี้ก็เป็น
โครงการที่ดีสําหรับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาล แต่ผมอยากให้โครงการนี้
ควบคู่ไปกับการดูแลสุนัขจรจัดนะครับ ซึ่งขณะนี้ในเขตเทศบาลมีสุนัขจรจัด
มากเป็นพิเศษ เราจะมีแนวทางอย่างไรบ้างในการควบคู่ไปกับโครงการควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณต่อๆ ไปนะครับ เรื่องที่ 2 หัวข้อที่ 7 ด้านการ
จัดระเบียบสังคม หัวข้อ 73 ซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญด้านการป้องกันอัคคีภัย 
อุทกภัย วาตภัย ในเขตเทศบาลและตําบลใกล้เคียง ก็อยากจะนําเสนอผ่าน
ประธานสภาฯ ไปยังคณะผู้บริหารว่าขณะนี้ อพปร.ของเทศบาลตําบลห้วยยอด 
เราก็ลดน้อยลงเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเรียกมาปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติภารกิจ
ก็น้อยลงเรื่อยๆ น่าจะจัดฝึกอบรมร่วมกับโครงการป้องกันและ ระงับ          
อัคคีภัยเบื้องต้น  เพราะว่าเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นมา เด็กจิตใจก็ยังกล้าๆ กลัวๆ อยู่ 
แต่ผู้ใหญ่ในชุมชนเขาอยากจะเข้าไปช่วยเหลือดูแล แต่ขาดความสามารถ ขาด 
ความรู้นะครับ ก็อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปถึงคณะผู้บริหารว่าน่าจะเอา
โครงการนี้ควบคู่กับการฝึกอบรม อพปร.ไปด้วย  เพ่ือแก้ไขและช่วยเหลือ
เกี่ยวกับปัญหาอุทกภัย อัคคีภัย และ วาตภัย ที่เกิดขึ้นในเวลาใดนั้นเราไม่
สามารถทราบได้นะครับ ต่อไปก็เป็นเรื่องที่กระผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็เป็น
ห่วงนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ดี และเป็นนโยบายที่คณะผู้บริหารก็ขอ
งบประมาณผ่านสภาฯ ไปแล้วนั้น และสภาฯก็อนุมัติงบประมาณไปให้ท่านใน
การบริหารงาน ก็มีโครงการซึ่งท่านได้ตั้งเป็นรายการใหม่ทั้งหมด แต่วันนี้
นําเสนอต่อสภาฯ เพ่ือกันเงินไว้เกือบทุกโครงการ อยากจะเรียนท่านประธาน
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ผ่านไปถึงคณะผู้บริหารว่าเหตุผลขณะนี้ทุกโครงการได้ผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง
บ้างแล้วหรือยังนะครับ เพราะว่าเป็นโครงการที่มีความสําคัญที่สุดและเป็น
ความต้องการของพ่ีน้องประชาชน อาทิเช่น โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อม
ประตูทางด้านทิศใต้ของโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.ถนนสามัคคี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน 
กรีตพร้อมรางระบายน้ํา คสล.ถนนรอบสระน้ําสนามกีฬา และโครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถ.เทศบาล 8  ซึ่งเป็น
โครงการที่สําคัญและเป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชนเป็นอย่างมาก ก็
อยากจะเรียนท่านประธานผ่านไปถึงคณะผู้บริหารได้ช่วยชี้แจงต่อสภาด้วยว่า
โครงการอะไรบ้างที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้าง หรือว่าจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ทํา
สัญญา หรือว่าอย่างไรก็แล้วแต่เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบเพ่ือจะได้ไปบอกกล่าว
กับพ่ีน้องประชาชน เพราะว่าเราสิ้นงบประมาณ ปี 62 แล้วนะครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับมีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกเชิญครับ  เพราะว่าจะให้ซักถามครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล เดียวนะครับ ผมทําความเข้าใจก่อนแล้วให้คณะผู้บริหารตอบ เพราะว่าเดี๋ยวถ้า

ท่านจะมาซักถามอีก รอบหลังผมไม่อนุญาตแล้วนะครับ เชิญคุณชูเกียรติฯ ครับ 
นายชูเกียรติ  สินไชย  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมมีโครงการที่สงสัยอยู่โครงการหนึ่งครับซึ่งเข้าสภาฯ มา 2 - 3 ครั้งแล้วครับ 

หน้าที่ 10 โครงการที่ 78 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
สํานักงานเทศบาลไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรครับ เข้าสภาฯ มา 2 - 3 ครั้งแล้วก็
ยังไม่ได้ทํา มีการเขียนว่าโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ผมขอทราบเหตุผลครับ 
ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับมีสมาชิกท่านใดอีกเชิญครับ  ไม่มีแล้วนะครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาล  ท่านนายกฯ ครับ 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่องข้อสงสัยที่เพ่ือนสมาชิก

สอบถามนะครับว่าโครงการต่างๆ ดําเนินการอย่างไร ถึงขั้นตอนไหนแล้ว 
เพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีให้เร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม 

       นะครับ โครงการที่ 67 โครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้านะครับ เราได้
ตั้งงบประมาณไว้ 55,000 บาท ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราได้ดําเนินการโครงการ
ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด โดยระดมสัตวแพทย์แต่ละอําเภอมาดําเนินการในเรื่อง
การทําหมัน และฉีดวัคซีนต่างๆ ให้กับสุนัขและแมว บริเวณสํานักงานเทศบาล 
โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดโครงการนะครับ อันนี้ดําเนินการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว แต่ปัญหาในขณะนี้เรื่องการขยายพันธุ์ของสุนัข ปัญหาเรื่องพ้ืนที่
ต่างๆ นะครับ และประชาชนที่ให้การดูแลหรือว่าให้อาหารนะครับ ทําให้มี
ประชากรสุนัขในเขตเทศบาลเพ่ิมมากขึ้น และในการดําเนินการเรามีปัญหาใน
เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ในการปฏิบัตินะครับ ในการกําจัดหรือว่าไปดําเนินการ
จับ หรือว่าขัง หรือเลี้ยงในสถานที่เหมาะสม ซึ่งเราไม่มีพ้ืนที่ที่จะดําเนินการ  
นะครับ ซึ่งในการเลี้ยงตรงนี้ก็เป็นภาระนะครับ เรื่องงบประมาณอะไรต่างๆ 
เรื่องพ้ืนที่ในการกักขัง  หรือว่าในการดูแลไม่ให้สุนัขทําความเดือดร้อนรําคาญ 
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 หรือไปแพร่ระบาดของโรคต่างๆนะครับ ซึ่งทางเทศบาลได้ดําเนินการ แต่ว่าถ้า
มีกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เราก็เข้าไปดําเนินการจับแล้วเอาไป
ปล่อยที่ศูนย์กักกันของเทศบาลนครตรังนะครับ แต่ว่าถ้าไม่มีประชาชน
ร้องเรียน หรือร้องเรียนธรรมดา บอกแล้วว่าไม่สามารถดําเนินการกําจัดอะไร
ต่างๆ ได้นะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายในการคุ้มครองสุนัขนะครับ              
เป็นปัญหาอาจติดคุกได้นะครับ สําหรับโครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น ซึ่งเราได้ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนโรงเรียนในเขตเทศบาล 
จํานวน 5 โรงด้วยกันนะครับ อันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นในการระงับอัคคีภัย      
นะครับ และขณะนี้จังหวัดได้ให้เทศบาลจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ        
ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายในการรายงานรายชื่อผู้ที่เป็นจิตอาสาภัยพิบัติ      
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้กําหนดว่าให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
จิตอาสาอย่างน้อย 50 ท่าน  ในการดําเนินการเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ           
ก็สามารถเรียกใช้ได้นะครับ วันก่อนผมได้ไปรับพระราชทานพระบรม                 
ฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ผู้ว่าราชการได้มอบนโยบายให้เทศบาลไปดําเนินการ
จัดตั้งจิตอาสา 50 ท่านนะครับ และจิตอาสาดังกล่าวจะต้องไปรับการฝึกอบรม 
ในการปฎิบัติให้ถูกต้องตามรูปแบบจิตอาสา ซึ่งในส่วนของผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลได้ส่งรายชื่อเป็นจิตอาสาภัยพิบัติด้วยนะครับ อันนี้แจ้งมาให้ทราบ
นะครับ ซึ่งโดยตําแหน่งโดยหน้าที่ต้องเป็นจิตอาสาอยู่แล้วนะครับ และมี
เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งเทศบาลได้คีย์รายชื่อแล้วเสร็จเมื่อวานนี้นะครับ 
อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการปฏิบัติงานในการป้องกันอัคคีภัยหรือว่าป้องกัน
ภัยพิบัติต่างๆ ในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ นะครับ 
ในส่วนของการใช้จ่ายโครงการต่างๆ จากเงินสะสม ซึ่งเทศบาลได้ขอสภาฯ ใช้
จ่ายเงินสะสม มีทั้งสิ้น จํานวน 5 โครงการ ในการประชุมสภาฯ ในเดือน
สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ  

1. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล 
นะครับ อันนี้เราได้ผู้รับจ้างแล้ว ประกาศได้รับผู้รับจ้างแล้วนะครับ แล้วก็กําลัง
ลงนามในสัญญา  

2. สําหรับโครงการรางระบายน้ําคสล.ถนนสามัคคีนะครับ อันนี้ก็ได้ 
ผู้รับจ้างแล้วเช่นกันนะครับ ขณะนี้อยู่ระหว่างเรียกผู้รับจ้างมาลงนามในสัญญา
นะครับ  

3. โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายถนนรอบ 
สระน้ําสนามกีฬา อันนี้ติดประเด็นเรื่องพ้ืนที่ ซึ่งพ้ืนที่เป็นที่ราชพัสดุที่กรม           
ธนารักษ์ดูแลอยู่นะครับ ซึ่ง พ้ืนที่ดังกล่าวเราเหมาแปลง เพ่ือใช้ในการ
นันทนาการและเพ่ือการศึกษา เราก็ต้องทําเรื่องขออนุญาตไปยังธนารักษ์เพ่ือที่
แจ้งธนารักษ์ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวเรากันไว้รอบสระเป็นโครงการถนนลาดยาง         
แอสฟัลท์ติกซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตจากธนารักษ์อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให้ชัดเจน เพ่ือ 
ไม่ให้มีปัญหาในการดําเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนระเบียบวิธีการปฏิบัติก็จะให้  
รัดกุมและมีปัญหาน้อยที่สุดนะครับ  สําหรับการก่อสร้างอาคาร ฟิตเนส          
ขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้ว สําหรับในการปรับปรุงเมรุเผาศพปลอด
มลพิษ อันนี้อยู่ในขั้นกระบวนการที่ใกล้เสร็จแล้วเหมือนกัน ถนนลาดยาง          
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แอสฟัลท์ติก ถนนเทศบาล 8 กับรัชชูปการนะครับ ก็ลงนามในสัญญาเรียบร้อย
แล้วเราก็ได้รับผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้อยู่ในช่วงส่งมอบพ้ืนที่ในการก่อสร้างดังกล่าว  อีกไม่นานก็จะสมบูรณ์   
นะครับ ขณะนี้มีอยู่โครงการเดียวนะครับถนนรอบสระเรายังไม่ได้ประกาศ 
เพราะว่าเราให้ ธนารักษ์ได้อนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญคุณบุญมากฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ ์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่าน กระผมนายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด
    ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงต่อสภานะครับ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ํา คสล.  ถนนรอบสระน้ําสนาม 
งบประมาณทั้งหมดตั้งไว้ 2,365,000 บาท นั้น ถ้าฟังที่นายกชี้แจงต่อสภาว่า 

    ต้องได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์แล้วดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดําเนินการก่อ 
สร้างได้ ผมก็เรียนถามท่านประธานผ่านไปยังคณะผู้บริหารว่างบประมาณที่เรา
ตั้งผ่านสภาไปแล้ว ที่เรากันไว้ ระยะเวลาที่เรากันไว้ใช้เวลา 1 ปี 2 ปีหรือว่า        
ปีต่อปีครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา โลกุตตระ   ครับ เชิญท่านนายกฯครับ 
ประธานสภาเทศบาล   
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาและเพ่ือสมาชิกท่ีเคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรี  นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นะครับ ซึ่งวัตถุประสงค์ท่ีขอใช้พื้นที่ ที่ราชพัสดุแปลง 
  ดังกล่าวซึ่งเพ่ือนันทนาการและก็เพ่ือการศึกษาซึ่งการก่อสร้างถนนรอบสระน้ํา 
  เราก็ทําเพ่ือนันทนาการเพ่ือให้ผู้คนมาออกกําลังกายนะครับ ซึ่งบรรยากาศใช้ใน 
  การให้ประชาชนไดเ้ดินได้วิ่งรอบบริเวณดังกล่าว เมื่อก่อนเราสามารถดําเนินการ 

 ได้เลย วันก่อนที่ราชพัสดุได้มารั งวัดที่  เพ่ือจะก่อตั้งศาลจังหวัดนะครับ                   
ได้พูดคุยแนวทางในการปฏิบัตินะครับ เราสามารถดําเนินการได้แล้ว ก็ขอแจ้ง
ให้ธนารักษ ์เขาอนุญาตให้พ้ืนที่ทั้งแปลงอยู่แล้ว แต่ว่าให้เราแจ้งธนารักษ์ทราบ
ว่าพ้ืนที่ดังกล่าวจะกันไว้สําหรับโครงสร้างถนนรอบสระ เราจะมาทําแปลนเรา
ให้ธนารักษ์ เพ่ือจะได้ปรับรูปแบบให้เข้าใจตรงกันว่าทางเทศบาลได้ดําเนินการ
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อจะได้เข้าใจตรงกัน แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่แนะนําว่า
ให้ธนารักษ์แจ้งมาก่อนดีกว่า เราถึงจะดําเนินการเพ่ือให้ถูกต้อง 100%       
นะครับ แต่ว่าถ้าความเห็นของผู้บริหารสามารถดําเนินการได้เลย แต่ว่าก็ต้อง
ฟังจะไปดื้อตลอดไม่ได้ เดียวมันเกิดประเด็น เกิดปัญหา ต้องมาแก้ไข ไม่จบไม่
สิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องทําใจ ทําใจเย็นๆสักนิดนะครับ จะเร่งก็
ไม่ได้นะครับ เวลามีปัญหาแล้ว เดียวนี้มันไม่มี ม.44 แล้ว ผู้ว่าฯปลดไปหลาย
ท่านแล้วเหมือนกัน ผู้บริหารท้องถิ่นก็ใจเย็นๆสักนิดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ไม่ทราบมีสมาชิกท่านใดจะถามอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ  ถ้าไม่มีก็ถือ 
ประธานสภาเทศบาล ว่านายกเทศมนตรีได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้สภาทราบ ตาม

มาตรา ๔๘  ทศ วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒)  พ.ศ. ๒๕๔๖  แล้วนะครับ 
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ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   วันนี้ก็ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ  จะพิจารณานะครับ  ในนามของสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ 

และก็ต้องขอขอบคุณพนักงานเทศบาลที่ได้อํานวยความสะดวกให้การประชุมใน
ครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  11.05   น. 

(ลงชื่อ)       สุจิตรา  ชุมนาค     ผู้จดรายงานการประชุม 
                                 (นางสุจิตรา  ชุมนาค) 
  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  รักษาราชการแทน 
            หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 

(ลงชื่อ)     เอก   ตันวโรภาส ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                         (นายเอก  ตันวโรภาส) 
      เลขานุการสภาเทศบาล 

  รายงานการประชุมนี้ ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                       
เมื่อวันที่.......7.......  กุมภาพันธ์.......2562......เวลา..........13.00....................น.    ณ  ห้องประธานสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    สุวรรณ  พจนอารี ประธานกรรมการ กรณียังไม่ตรวจ
รายงาน ให้เอาชื่อบรรทัดแรกออก            (นายสุวรรณ  พจนอารี) 
          สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)      สุขขุม ศุภศรี  กรรมการ 
             (นายสุขขุม ศุภศรี)  
           สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    ศักดิ์น้อย วังสกุล กรรมการและเลขานุการ 
                                (นายศักดิ์น้อย วังสกุล)  
        สมาชิกสภาเทศบาล 

  รายงานการประชุมนี้ได้รับการรับรองจากสภาเทศบาล  ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ......สมัยแรก....ประจําปี....2563.............ซึ่งประชุมเม่ือวันที่......27.....กุมภาพันธ์......2563...... 
   

     (ลงชื่อ)……………………………………………   
                        (นายวิทยา  โลกุตตระ)  
                   ประธานสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด 

 
 
 

สําเนาถูกต้อง 
 

เอก  ตันวโรภาส 
(นายเอก  ตันวโรภาส)
เลขานุการสภาเทศบาล 
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