
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ 

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕ 
วันพุธท่ี ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
**************************************

ผ ูม้าประชุ,น

ลำดับที่ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ

๑. ร้อยตำรวจตรีสมัย นารินทร์รักษ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย นารินทร์รักษ์

๒. นายยุทธ'นา วารุกะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ ยุทธนา วารุกะ

๓ . นายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมบูรณ์ ภูครองตา

(&!. นายอุทัย นาหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุทัย นาหอคำ

๕. นายวีรวุฒิ เพซรลาชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วีรว ุฒ ิ เพชรลาชัย

๖. นายอดิศกด ภ ู่พระอนทรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อดิศกด ภ ู่พระอบทร์

๗. นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เลื่อน สมาซิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อุไรรัตน์ จันทร์เลื่อน

๘. นายอาทิตย์ ชัยจันทรา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๑ อาทิตย์ ชัยจันทรา

๙. นายจักรกฤษ จำปาศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ จักรกฤษ จำปาศรี

๑๐. นายวัชราภรณ์ แข็งขยัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ วัชราภรณ์ แข็งขยัน

(9)6). นายทองทูล สุวะศรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ ทองทูล สุวะศรี

๑๒. นายสุนทร สุดแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหอคำ สุนทร สุดแก้ว

ผู้ไม1มาประชุม
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ตำแหน่งลาดับทึ ซอ - สกุล หมายเหตุ

๑. นายพาย ตองอ่อน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ เขต ๒ - กักตัวสัมผัสเสี่ยงสูง-

ผูเ้ข้าร่วมบระซม

ลำดับที่ ซ่ือ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือซื่อ

๑. นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ อัมพร ชัยเสนา

๒. ร.ต.อ.ซยพัทธ์ วารี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ซยพัทธ์ วารี

๓ . นายชัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ชัยเนตร มินเทน

(5̂. นางสาวรสธร สิงห์บุดดี รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ รสธร สิงห์บุดดี

๕. นายธนกฤต อาษาจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ธนกฤต อาษาจิตร

๖. นายวิทยา จรัสแสงเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลหอคำ วิทยา จรัสแสงเจริญ

๗. นางบิตยา กิจจรรยา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง บิตยา กิจจรรยา

๘. นางสาวปึญญาภรณ์ สันติวิริยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ป้ญญาภรณ์ สันติวิริยาภรณ์

๙. นางวงจันทร์ สีชมพู หัวหน้าฝ่ายปกครอง วงจันทร์ สีซมภู

๑๐. นายอุดมคักดิ้ ทะนะบริหาร นักป้องกับและบรรเทาสาธารณๆ อุดมศกด ทะนะบริหาร

(ริ)(9). นางนํ้าฝน ไซใยเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ นํ้าฝน ไซใยเย็น

๑๒. นายอำนาจ วิธุระ หัวหน้าสำนักปลัด อำนาจ วิธุระ

๑๓. นางจารุวรรณ วิธุระ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา จารุวรรณ วิธุระ

(ริ)(ริ̂. นางบิรัญ เดขเมือง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บิร์ญ เดชเมือง

(ริ)(เ̂ . นางสาวสถาพร คำพุทธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ สถาพร คำพุทธา

/เริมประชุม....



เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ 

นายสุนทร สุดแก้ว 

เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระ ที่ ๑ 

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

-เอ-

น.

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ บัดนี้ ถึงเวลาประชุมแล้ว ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่า 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหอคำ อยู่ในตำแหน่ง ๑๒ คน มีสมาชิกสภาฯ ลา ๑ ท่าน กักตัวเนื่องจาก 

สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ติดเชื้อโควิด -  ๑๙ ขอเชิญ ท่านประธานสภาๆ จุดธูปเทียนบูซาพระรัตนตรัย 

และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

(จุดธูปเทียนบูซาพระรัตนตรัย)

วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ 

วันนี้สมาชิกสภาครบองค์ประชุม เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ 

การประชุมครับ

๑. เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

เรียนรองประธานสภาฯ สมาชิกสภาๆ คณะผู้บริหาร และผู้เข ้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ ประธานสภาฯ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ เมื่อวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ผมและสมาช ิกสภาๆ พร ้อมท ั้งปล ัดได ้เข ้าร ่วมอบรมหล ักส ูตรระเบ ียบเก ี่ยวก ับงานสภาฯ ที่ 

จังหวัดมุกดาหาร ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ ที่อำนวยความ 

สะดวกและประสานงานให้ ทางสมาชิกสภาจะนำความรู้ที่ได้รับในการอบรมครั้งนี้มาปรับใช้และ 

พัฒนาตำบลหอคำต่อไปครับ

- ท ี่ประชุมรับทราบ-

๒. เรื่องแจ้งให้ทราบจากนายกเทศมนตรี

เร ียนประธานสภาฯสมาช ิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข ้าร่วมประชุม ทุกท่านกระผม 

นายอัมพร ขัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ วันนี้มีเรื่องแจ้งให้ทราบ

๑. เรื่องโครงการ'ฝึกอบรมของสมาชิกสภาฯ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จัดที่โรงแรมเดอะวันนั้นทาง 

คณะผู้บริหารได้อนุม ัต ิเรียบร้อยแล้วครับ และจะม ีอ ีกครั้งจ ัดที่โรงแรมเตอะวับเหม ือนกันเป ็น 

มหาวิทยาลัยภูเก็ตจัดหากสมาชิกท่านใดสนใจก็สมัครได้ครับ

๒. สำหรับคณะผู้บริหารมีอบรมระหว่างวันที่ ๕- ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเดอะวัน 

จังหวัดบึงกาฬ เหมือนกันครับ

๓. ผมได้รับแจ้งจากท่านณัฐพงษ์เข็มคิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ว่ามี 

งบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑ กิโลเมตร ผมตอบรับ 

ของบประมาณลงที่ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสะอาด -  หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเข็ง 

แต่ปกติถนนเส้นนี้ขนาดกว้างเดิมอยู่ที่กว้าง ๖ เมตร แต่ผมตอบรับไปก่อนเพราะถนนเส้นนี้ขำรุด 

มากสัญจรไปมาลำบากผมเลยรับไว้ก่อน แล้วเราค่อยนำงบประมาณของเทศบาลตำบลหอคำมาลง 
เพิ่มเติม

๔. เร ื่องปรับเกรดถนนลูกรังของตำบลหอคำเราดำเน ินการแล้วลงส ัญญาแล้วหากออก 

ดำเนินการแต่ละหมู่บ้านฝากให้ท่านสมาชิกเข้าดูความเรียบร้อยด้วยครับ ตอนแรกว่าจะรอรถเกรด 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ แต่คงไม่ทันการครับ
/ ๕.เรื่องการศึกษา...



-๓-

๕. เรื่องการศึกษาดูงานของคณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านใหม่ไชย 

พจน์ จังหวัดบุรีรัมย์จะเข้าศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพลูกหยียักษ์ หมู่ที่ ๑ บ้านหอคำ กลุ่มผ้าหมักโคลน 

ดารานาศึ หมู่ที่ ๒ บ้านสะง้อ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น ผมขอเชิญทุกท่าน 

หากไม่ติดภารกิจขอเชิญเข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยกันคงใช้เวลาไม่นานครับ

๖. การจัดซ ื้อเครื่องตรวจ /ปโX ทางเทศบาลตำบลหอคำไต ้ร ับแจ ้งจาก โรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพของตำบลหอคำทั้ง ๒ แห่ง เครื่องตรวจ/\7^ นั้นหมดแล้วเนื่องจากการระบาดของ 

เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จึงทำให้เครื่องตรวจไม,เพียงพอ ทางเทศบาลตำบลหอคำจึงจะใช ้งบประมาณ 

ของ สปสซ. ในการดำเนินการจัดซื้อตอนนี้อยู่ในระหว่าการดำเนินการจัดซื้อแล้วครับ

๗. เทศบาลตำบลหอคำไต้ดำเนินการติดตั้งกล้อง เรียบร้อยแล้วทั้งหมดมี ๔ จุด

๗.๑ บริเวณสามแยกหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอคำ หมู่ที่ ๑ บ้านหอคำ 

๗.๒ บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหอคำเหนือ 

๗.๓ บริเวณ ๔ แยก บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ บ้านสะง้อ 

๗.๔ บริเวณ ๔ แยก ตลาดนัดบ้านเจริญรัตน์

ในการดำเนินการติดตั้งกล้อง (I(โ'โV หากทางผู้นำหมู่บ้านอยากเขาดูหรือมีเหตุการณ์ไม่ 

ปกติก็สามารถเข้ามาดูไต้หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ไต้ ครับ

๘. เรื่องปรับเกรดทำถนนเส้นบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรหอคำ ถึงหน้าวัดป่าเทพวิมุต 

นั้นทางเทศบาลจะดำเนินการทำถนนเรียบทางหลวงแผ่นดินครับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ 

ซาวบ้านหรือคนเฒ่าคนแก่ที่เดินทางไปวัดจะได้สะดวกและปลอดภัยลดการเกิดอุบ้ติเหตุครับ

๙. อยากขอความร่วมมือกับทางท่านสมาชิกสภาๆ หากทางหมู่บ ้านมีป ้ญหาเกี่ยวกับ 

เรื่องไฟพีาตกบ่อยหรือดับบ่อยขอให้แจ้งมาได้ครับทางเทศบาลจะได้ประสานงานกับทางการไฟฟ้า 

ให้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

๑๐. เร ื่องการเป ิดหาดหอคำท ี่เรากำล ังดำเน ินการอยู่ส ่วนต ัวผมอยากซะลอไว้ก ่อน 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ ครับ ส่วนเรื่องงบประมาณที่เราโอนมาเพื่อดำเนินการ 

กับโครงการนี้หากเราไมใต้ใช้หรือดำเนินการอะไรก็สามารถโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการอื่นไต้ครับ

- ท ีป่ระชุมรับทราบ-

นายซัยเนตร มินเทน เรียนประธานสภาๆสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านกระผม

รองนายกเทศมนตรีฯ นายชัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ เรื่องแจ้งให้ทราบดังนี้

๑. ขอประซาสัมพันธ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มที่ ๓ เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน 

สรุปผลจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่วนมากคือบุคคลที่ไม,ไต้ 

ฉีดวัคซีนป้องกัน ครับ

๒. เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ของตำบลหอคำ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕ มีผู้ติดเชื้อ'จำนวน ๓๖ คน ถุงยังชีพที่เราแจกให้ผู้กักตัว จำนวน ๕๑ ถุง จำนวน ๓๕,๐๐๐ 
บาท ค่าอาหารสำหรับนักเรียนที่กักตัวของโรงเรียนบ้านโนนยาง จำนวน ๒๐,๑๐๐ บาท รวมเราใช้ 

เงินในงบประมาณจำนวน ๕๕,๑๐๐ บาท สำหรับผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบเท่านี้ครับขอบคุณครับ

- ท ี่ประชุมรับทราบ

/ระเบ ียบวาระท่ ๒...



ระเบียบวาระที่ ๒

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๔

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เร ื่องร ับรองรายงานการประช ุมสภาสม ัยสาม ัญ สม ัยท ี่ ๔/ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม 

๒๕๖๔ ได ้แนบรายละเอ ียดก ับหน ังส ือเช ิญประช ุมแล ้ว ท ุกท ่านคงอ ่านทำความเข ้าใจแล้ว มี 

สมาชิกท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือคำซี้แจงใด ก่อนที่จะขอคำรับรอง เชิญครับ...

ถ้าไม,มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือไม่มีคำขี้แจงใด ผมก็จะขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือขอคำ 

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๔

สมาชิกฯ ท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๔ ยกมือครับ

- มติท่ีประชุมรับรอง รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๔ 

ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ -

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี -

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

๔.๑ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัย และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ 

ประจำปี สมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน

สมาชิกท่านใดเสนอ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมเชิญครับ

เร ียนประธานสภาฯสมาช ิกสภาฯ คณะผู้บร ิหาร และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน กระผม 

นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ เราได้แนบเอกสารกับหนังสือเชิญประชุมไปแล้วครับ 

เมื่อคราวประชุมครั้งแรกที่ท่านได้เข้ามารับตำแหน่งได้กำหนดสมัยสามัญสมัยที่ ๑ เป็นห้วงเดือน 

พฤษภาคม แต่ตามธรรมเนียมปฏิบัตินั้นตามระเบียบต้องเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ สมัยที่ ๒ เป็น 

เดือนเมษายน หรือพฤษภาคม สมัยที่ ๓ บังคับเดือนสิงหาคม เพราะเป็นช่วงที่เราต้องพิจารณาร่าง 

เทศบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แล้วเมื่อปีท ี่แล้วเรากำหนดสมัยสามัญที่๔ เป็นช่วงเดือน 

กันยายน เพราะเราจะไดืไม,ต ้องขอเป ีดประช ุมสม ัยว ิสาม ัญ เพ ื่อท ี่จะประช ุมขออน ุม ัต ิก ันเง ิน 

งบประมาณประจำปีกรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาเพื่อขยายการเบิกจ่ายออกไป ๑ ปี และเราได้ 

กำหนดไว้ว่าสมัยสามัญสมัยแรกของปี ๖๕ เรากำหนดไว้เดือนกุมภาพันธ์ ม ีสมัยการประชุมทั้งสิ้น 

สมัยละ ๓๐ วัน ที่เรากำหนดนี้ก็ตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้ครับสมัยแรกกำหนดก็จะถึง 

วันที่ ๒ มีนาคม เพราะเดือนกุมภาพันธ์ มี ๒๘ วัน อันนี้ก็ค ือข้อเพื่อพิจารณา ในส่วนของผมอยาก 

ให ้กำหนดเอาสม ัยประช ุมของป ี ๒๕๖๕ สาม ัญสม ัยท ี่ ๒ อยากให ้เป ็นเด ือน เมษายน หรือ 

พฤษภาคม และสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ เป็นเดือน สิงหาคม สมัยสามัญ สม ัยท ี่๔ เป็นเดือนกันยายน 

แต่ถ้าสมาชิกสภาฯเห็นเป็นอย่างอื่บก็ได้ครับ ถ ้าม ีการขอกันเงินงบประมาณผมก็จะขอเปีดสมัย 

วิสามัญกับผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านนายอำเภอเมืองบึงกาฬก็ได้ครับ สมัยแรกของปีถัดไปก็ฃอเป็น 

เดือนกุมภาพันธ์ครับ

/ร.ต.ต.สมัย...



ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอดิศักดึ๋ ภู่พระอินทร ์

สมาซิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท ่านปลัดท ี่ให ้แนวทางการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมาซิกท่านใดเสนอ 

หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมเซิญครับ

เร ียนประธานสภาฯ สมาซิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข ้าร ่วมประชุมท ุกท ่าน กระผม 

นายอดิศักดื้ ภู่พระอินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ ทุกครั้งที่เราประชุมมาเราต้องระบุและมีมติรับรอง 

การประชุมด้วยครับ ผมสรุปการกำหนดประชุมคราวๆนะครับ ท ี่ท ่านปลัดได้แจ้งแนวทางการ 

กำหนดสมัยประชุมนั้นสมัยที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ ก็เหมาะสม สมัยที่ ๒ เมษายน พฤษภาคม ถ้า 

ช ่วงเด ือน เมษายน จะม ีช ่วงว ันหย ุด เทศกาลสงกานต ์ หร ือจะเป ็นช ่วง ๒๐ เมษายน - ๑ ๙  

พฤษภาคม ประมาณนี้ สมัยที่ ๓ คือ ๑ สิงหาคม ภาคบังคับ สมัยที่ ๔ ก็ช่วงเดือนกันยายน หรือถ้า 

ไม่อยากเปิดสมัยวิสามัญ ก็กำหนดช่วง ๒๐ กันยายน ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ก็คาบเกี่ยวเราจะขอกัน 

เงินงบประมาณหรือขออนุมัติสภาเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ อาจจะเป ็นการขออนุม ัต ิจ ่ายขาดเงินสะสม 

โดยเราไม,ต้องเปิดสมัยวิสามัญ เราสามารถเปิดสมัยประขุมได้เลย อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผม

เป ็นข ้อเสนอแนะและเป ็นแนวค ิดการกำหนดสม ัยประช ุมสม ัยสาม ัญประจำป ีของท ่าน 

ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ และท่านอดิคักดี้ ภ ู่พระอินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ มีสมาซิกท่านอื่นมี 

ความคิดเห็นอย่างไร ถ้าผมจะขอมติการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี ๒๕:๖๕ และ 

สมัยแรกของปีถัดไปตามที่ทั้งสองท่านเสนอหรือไม่ครับ หรือมีความคิดเห็นอย่างอื่นเซิญครับ

ผมเสนอแนวคิดให้สมาซ ิกพ ิจารณาผมไม,ม ีส ิทธ ิ้ในการกำหนด เราต ้องไปพ ิจารณาท ี่ 

ท ่านอดิค ักดิ้ ภ ู่พระอินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ เสนอ กรณีของท่านอดืคักดิ้ ภ ู่พระอินทร์ สมัย 

สามัญสมัยที่ ๑ นั้นเราได้ดำเนินการประชุมแล้วเราจะไม่กำหนดตามตัวอย่างที่ให็ไปนั้น เราต้อง 

กำหนดเป็นสมัยสามัญสมัยที่ ๒ ข้อ ๑ จะไม่ม ีเราจะกำหนดเป็นข้อที่ ๒ สมัยสามัญสมัยท ี่ ๒ ปี 

๒๕๖๕ ท่านอดิศักดี้ เสนอไว้วันที่ ๒๐ เมษายน ถึง ๑๙ พฤษภาคม ก็ไม่มีปีญหาครับ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓ กำหนดไว้วันที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ อันนี้ก็ได้ สม ัยสามัญสมัยท ี่ ๔ วันที่ 

๒๐ กันยายน ถึง ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ก็เหมาะสมครับอยู่ในวันราชการ และสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ปี 

๒๕๖๖ ก็เป็นวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สมัยละ ๓๐ วัน อันนี้ตามขอเสนอแนวคิด 

ของท่านอดิคักดิ้ ภู่พระอินทร์ ครับ

สมาซิกท่านใดเสนอ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมเพิ่มเติมหรือไม, 

ครับ...หากไม่มีก่อนที่ผมจะขอมติที่ประชุมผมขอทบทวนและสรุปครับ

- สม ัยประช ุมสภาสม ัยสาม ัญสม ัยท ี่ ๒ ประจำป ี ๒๕๖๕ เริ่มวันที่ ๒๐ เมษายน -  ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดสมัยประชุมไม่เกิน ๓๐ วัน

- สมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ เริ่มวันที่ ๑ สิงหาคม -  ๓๐ สิงหาคม 

๒๕๖๕โดยมีกำหนดสมัยประชุมไม่เกิน ๓๐ วัน

- สม ัยประช ุมสภาสม ัยสาม ัญสม ัยท ี่ ๔ ประจำป ี ๒๕๖๕ เริ่มวันที่ ๒๐ ก ันยายน -  ๑๙ 

ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีกำหนดสมัยประชุมไม,เกิน ๓๐ วัน

- สมัยประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี ๒๕๖๖ เริ่มวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ -  ๒ มีนาคม 

๒๕๖๖ โดยมีกำหนดสมัยประชุมไม่เกิน ๓๐ วัน

/สมาซิกสภาฯ...



มติท่ีประขุม

ระเบียบวาระที่ ๕ 

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

สมาช ิกสภาฯ ท ่านใดเห ็นชอบกำหนดการประช ุมสภาฯ สม ัยสาม ัญแต ่ละสม ัยประจำป ี 

๒๕:๖๕ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญสมัยแรกของปี ๒๕๖๖ และมีกำหนดกี่วันตามที่นำ 

เรียนข้างต้นยกมือครับ

-ที่ประขุมสภาฯมีมติเห็นชอบการกำหนดสมัยประขุมสภาสมัยสามัญแต่ละสมัยประจำป ี
๒๕๖๕ และกำหนดวันเริ่มประขุมสมัยสามัญสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน ตามที ่
ประธานสภาฯ ได้สรุปข้างต้น ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์-

เรื่องเสนอขึ้นใหม่

๕.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

๕.๒ รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหอคำ 

๕.๓ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๕

๕.๔ พ ิจารณาร่างระเบ ียบสภาเทศบาลตำบลหอคำ ว่าด้วยการให้ประซาซนเข้ารับพิงการ 

ประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลหอคำ

เป ็นการเสนอญ ัตติของท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำและทางสภาเทศบาลตำบลหอคำ 

จะพิจารณาอนุมัติที่ละญัตติ เชิญท่านนายกเสนอแต่ละญัตติเชิญครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ข ้าพ เจ ้า นายอ ัมพร ข ัยเสนา นายกเทศมนตร ีตำบลหอคำ ขอเสนอญ ัตต ิโอนลด 

งบประมาณและโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังนี้

ข้อ ๑. ค่าบีกเขตที่สาธารณะ เพื่อจ่ายเป็นค,าบีกเขตในที่สาธารณะ ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

โอนลดทั้งจำนวน (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ หน้า ๔๔)

โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ กองช่าง งบลงทุน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาหมวดค่า 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อ ๒๒. โครงการซ่อมแซมถนนและท่อระบายนํ้าบ้านสมประสงค์ ตามแบบเทศบาลตำบล 

หอคำกำหนด ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (เทศบาลตำบลหอคำ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนจาก 

เทศบาลตำบลหนองเลิง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

รวมโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ทั้งสิ้น ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล/กฎหมาย/ระเบียบ

๑. ท่อระบายนี้าจุดดังกล่าวถูกกัดเซาะพังและขาด ทำให้ราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถ 

สัญจรไปมาได้ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ และอยู่ในพื้นที่บ้านสมประสงค์ ตำบลหอคำ ซึ่งเป็นเขต 

รับผ ิดขอบของเทศบาลตำบลหอคำ แต ่ผ ู้อย ู่อาศ ัยเป ็นราษฎรตำบลหนองเล ิง เทศบาลตำบล 

หนองเลิงและเทศบาลตำบลหอคำ ได้ทำหนังสือไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อขอรับ 

การสนับสบุนงบประมาณแล้ว แต่เนื่องจากไม่เป็นถนนสายหลักในความรับผิดขอบขององค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จึงปฏิเสธการสนับสบุน

-๖-

/ ๒.ท้องถิ่นจังหวัด...



๒. ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ และเทศบาลตำบลหอคำก ับเทศบาลตำบลหนองเล ิง ได้เจรจา 

กันแล้วจึงได้แบ่งสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซม ตามอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น โดยให้ 

เทศบาลตำบลหอคำเป็นผู้ดำเนินการออกแบบซ่อมแซมพร้อมทั้งจัดจ้างซ่อมแซมท่อระบายนํ้าจุด 

ดังกล่าวเพื่อให้ราษฎรได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกไม่ต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางไกล

๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๔๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ 

ล ักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ ่ายรายการใหม่ ให ้เป ็นอำนาจอน ุม ัต ิของสภา 

ท้องถิ่น

๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๔๔๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงิน 

อุดหนุน ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) โครงการที่จะให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย ห้ามมิให้อุดหนุนโครงการที่ม ีลักษณะเป็น 

เงินหมุนเวียน และโครงการที่มีลักษณะการจัดเลี้ยงอาหาร หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการ ห้ามมิ 

ให้อุดหนุนหน่วยงานอื่นในการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เว้นแต่จะอุดหนุนให้องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) ประซาซนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยซน่จาก 

โครงการ ที่จะให้อุดหนุบ

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม 

แผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่นท ี่จะต ้องดำเน ินการเอง และสถานะทางการคลังก ่อนท ี่จะพ ิจารณาให ้เง ิน 

อุดหนุน

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเห ็นสมควรให้เง ินอุดหนุนแก่หน ่วยงานที่ฃอรับเงิน 

อุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 

ตั้งงบประมาณ ไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่าย 

เพิ่มเติม ห้ามจ่ายจาก เงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ข้อ ๘. หน่วยงาบที่ฃอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ 

ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน 

ที่ฃอรับเงินอุดหนุบตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ โดยแสดงเหตุผลความจำเป็น 

และรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการดังกล่าว

(๒) หน่วยงานที่ฃอรับเงินอุดหนุนซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการ 

ยกเว้นกรณีตาม ข้อ ๗ ต้องมีงบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ เพื่อใข้จ่ายในการดำเนินการ 

โครงการขอรับเงิน อุดหนุนในกรณีเป็นโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 

ตามจำแนกงบประมาณ ต้องมีงบประมาณสมทบไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของค่าใข้จ่ายโครงการ 

เว้นแต่กรณีเป็นนโยบายรัฐบาล หรือกระทรวงมหาดไทยส่วนกรณีอื่นๆ ให้องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นพิจารณาตามสถานะทางการคลัง

(๓) หน ่วยงานท ี่ฃอร ับเง ินอ ุดหน ุนต ้องดำเน ินการตามโครงการเอง โดยไม,สามารถ 

มอบหมายให้หน่วยงานอื่นดำเนินการแทนได้

(ซึ่งกรณีระเบียบฯ ข้อ ๔ เทศบาลตำบลหนองเลิงเป็นผู้ดำเนินการ ระเบียบข้อ ๘(๑)(๒) 

เทศบาลตำบลหอคำเป็นผู้ดำเนินการ

/ ๔.โครงการดังกล่าว...



นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการๆ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายยุทธนา วารุกะ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ชัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์
ประธานสภาฯ

๕. โครงการดังกล่าวนี้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) ตามแบบ 

ผ.๐๒ หน้า ๓๔ ข้อ ๕๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเข้าวาระการประขุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัยสามัญ สมัย 

ที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาอนุมัติ (รายละเอียดตามรูปภาพที่แนบมาพร้อมญัตตินี้)

ขออธ ิบายเพ ิ่มเต ิมทางเทศบาลตำบลหอคำได ้เข ้าประข ุมร ่วมก ันก ับเทศบาลตำบล 

หนองเลิงพร้อมทั้งท้องถิ่นจังหวัด เพื่อปรึกษาหารือกันเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตตำบลหอคำ 

แต่พื้นที่นั้นมีราษฎรส่วนมากเป็นคนตำบลหนองเลิง และทางเทศบาลตำบลหนองเลิงต้องการพื้นที่ 

คืน ทางเทศบาลตำบลหอคำก ็พร ้อมท ี่จะค ืนให ้พ ื้นท ี่ตรงน ั้นห ่างออกมาจากบ ้านโนนสง่ามา 

ประมาณ ๑๐๐ เมตร อยู่ในเขตตำบลหอคำถ้าซาวบ้านร้องเรียนมาเราก็จะลำบากเพราะเป็นเขต 

พื้นที่เรา ก็ทำความเข้าใจกับสมาชิกถึงความจำเป็นที่เราขอโอนงบประมาณครั้งนี้ครับ

เร ียนประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ คณะผู้บร ิหาร และผ ู้เข ้าร ่วมประขุม ท ุกท ่าน 

กระผมนายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำขอให้สมาชิกได้ดูภาพตามสไลด์ที่เรานำเสนอ 

ครับ (อธิบายตามภาพสไลด์เกี่ยวกับประมาณการและแบบแปลน...นานพอสมควร) ตามที่ผม 

พร้อมทั้งรองปลัดๆ นายซ่างนวพล สีซมภู ไต ้ออกพื้นที่สำรวจนั้นถนนเส้นดังกล่าวก็ขำรุดจริง 

ซาวบ้านสัญจรไปมาไม,ไต้เลย ต้องใข้ทางเบี่ยงเข้าทางบ้านเจริญรัตน์และเส้นทางก็ไกลกว่าเดิมเรา 

ได้ค ุยปรึกษากับทางนายกเทศมนตรีตำบลหนองเลิง ก ับทางปล ัดเทศบาลตำบลหนองเล ิง แล้ว 

งบประมาณเรา ๑๐๐,๐๐๐ บาท เทศบาลตำบลหนองเลิง ๒๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนเรื่องแนวเขตนั้น 

ทางจ ังหวัดได ้ดำเน ินการต ั้งคณะกรรมการสำรวจไปเรียบร้อยแล้ว ต ่อไปก็เป ็นหน้าที่ของฝ่าย 

ปกครองที่เซาจะไปดำเนินการรังวัดร่วมกันหรือซี้จ ุดรวมกัน จนกว่ากระทรวงมหาดไทยเขาจะ 

ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่แต่คงอีหลายปีกว่าจะดำเนินการเสร็จก็นำเรียนให้ท ี่ประขุมไต้ร ับ 

ทราบเท่านี้ครับ

มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมก่อนขอมติหรือไม,...เชิญครับ

เร ียนประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผ ู้เข ้าร ่วมประขุม ท ุกท ่าน กระผม 

นายยุทธนา วารุกะ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมมีข้อสงสัยครับในการขอโอนลดงบประมาณ 

ค่าปีกเขตที่สาธารณะ ถ้าเราโอนไปแล้วผมอยากให้หางบประมาณส่วนอื่นมาไว้เหมือนเดิมได์ไหม 

ครับ เพราะตามแผนพัฒนาหมู่บ้านของหมู่ที่ ๑ บ้านหอคำ จะมีการทวงคืนที่สาธารณะประโยซนํ 

ของหมู่บ้านครับ และของหมู่บ้านอื่นด้วยครับอยากให้มีงบประมาณส่วนนี้ครับ

เราโอนลดไปในส่วนนี้หากเรามีโครงการที่ต้องดำเนินการเราสามารถโอนเพิ่มงบประมาณเข้า 

มาใข้ไต้ เพราะในส่วนนี้เรามีความจำเป็นที่ต้องรีบดำเนินการ ครับ

มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมก่อนขอมติหรือไม'...เชิญครับ

/นายอดิศักด...



นายอติศักดึ๋ ภู่พระอินทร ์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

มติท่ีประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม 

นายอดิศักดี้ ภู่พระอินทร์ สมาขิกสภาฯ เขต ๑ ผมขอเสริมจากท่านยุทธนา วารุกะ ที่แจ้งว่าจะมี 

การใช้งบประมาณในส่วนนี้ถ ้าเรามีโครงการที่จะใช้เราก็ค ุยกับทางคณะผู้บริหารคงไม่ม ีป ้ญหา 

เพราะงบประมาณในส่วนนี้ตั้งไว่ในแต่ละปียังไม่เคยใช้เลย แต่ผมอยากให้ใช้เพราะที่สาธารณะของ 

ตำบลหอคำแต่ละแปลง ไม,ว่าจะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ไม่ว่าหนองนํ้า ลำห้วยหรือโคกต่างๆที่ 

ซาวบ้านเช้าไปทำการเกษตรปีละแปลงสองแปลงหลายปีก็ม ีเนื้อที่เพ ิ่มขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราไม,เช้าใช้ก็ 

อนุโลมให้ซาวบ้านปลูกพืชปลูกผัก แต่ถ้าเราจะเช้าใช้หรือส่วนราชการอื่นจะใช้มักจะมีการต่อต้าน 

จากราษฎรก็ฃอฝากช้อนี้ด้วยครับ

ถ้างบประมาณนี้ผ่านสภาแล้วจะเริ่มเรียกผู้รับเหมาเช้ามาทำสัญญาประมาณช่วงไหนและ 

เริ่มดำเนินการแล้วเสร็จภายในกี่วัน เพราะผมเองก็ไต้ทราบข่าวจากหนองเลิงเหมือนกันและอยาก 

ให้เช้าดำเนินการเร่งด่วนครับ เพราะถ้าเขาสอบถามมาจะไต้มีข้อมูลชี้แจงและตอบคำถามไต้ครับ 

ส่วนตัวผมในการโอนลดงบประมาณส่วนนี้ไม่มีป้ญหาครับขอบคุณครับ

ฝากท่านนายกเทศมนตรีครับ มีสมาขิกท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมก่อนขอ 

มติหรือไม่...เชิญครับ

เรื่องที่สาธารณะทางเทศบาลตำบลหอคำต้องมีข้อมูลต้องมีที่ไปที่มา ก็ฝากถึงทางหมู่บ้านต้องทำ 

เรื่องเช้ามาถ้าจะให้เทศบาลตำบลหอคำดำเนินการ เพราะทางสมาขิกหรือผู้นำหมู่บ้านจะรู้ดีที่สุดว่า 

พ ื้นที่ไหนซาวบ้านเช้าไปบุกรุกในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ แต่ละหมู,บ้านจะรู้ถ้าไม,มีช ้อม ูลทาง 

เทศบาลก็เช้าดำเนินการไม,ไต้ครับ ที่สาธารณะบ้านหอคำซาวบ้านเขาใช้พื้นที่จนจะไม,เหลือแล้ว แต่ 

ทางหมู่บ้านเขาก็ไม่เสนอเช้ามา ถ้าเป็นไปไต้ก็ฃอความร่วมมือกับสมาขิกทุกท่านด้วยครับ

มีสมาขิกท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมก่อนขอมติหรือไม่...หากไม่มีผมจะขอ 

มติที่ประชุม...สมาขิกท่านใดเห็นขอบญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕:๖๕; ไป 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ยกมือครับ

-ที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบญัตติขออนุมัติโอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ไปต้ัง 

จ่ายรายการใหม่ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์-

๕.๒ รายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหอคำ 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีๆ อธิบายรายละเอียด ครับ

เร ียนท ่านประธานสภาฯ ผมขอมอบหมายให ้ท ่านช ัยเนตร มินเทน รองนายกเทศมนตรี 

ดำเนินการรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลหอคำ 

แทนครับ

เชิญท่านรองชัยเนตร มินเทน ครับ

/นายชัยเนตร...



-๑๐-

นายชัยเนตร มินเทน 
รองนายกเทศมนตรีฯ

นางนํ้าฝน ไซใยเย็น 
นักวิเคราะห์นโยบายๆ

เรียนประธานสภาฯสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน กระผม 

นายชัยเนตร มินเ'ทน รองนายกเทศมนตรีฯ ขออนุญาตรายงานผลแทนท่านนายกเทศมนตรีฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) “ การ 

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา” และข้อ ๒๙ (๓) “ รายงานผลและเสนอความเห็น 

ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา 

ท ้องถิ่น และคณะกรรมการพ ัฒนาท ้องถ ิ่น พร ้อมท ั้งประกาศผลการต ิดตามและประเม ินผล 

แผนพัฒนาให้ประซาซนในท้องถิ่นทราบในที่เปีดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ 

ความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปีดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม,น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ 

หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม 

๒๕๖๔ และรายงานเสนอผู้บริหาร เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินการติดตาม 

ผลและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลหอคำ เป็นไปตาม 

ระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำ สมัย 

สามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๕

รายละเอียดให้คุณนํ้าฝน ไขใยเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นคน 

อธิบายเพิ่มเติม

เร ียนประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ คณะผู้บร ิหาร และผ ู้เข ้าร ่วมประชุม ท ุกท ่าน 

ดิฉัน1นางนํ้าฝน ไซใยเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ตามเอกสารที่ทางเทศบาลตำบลหอคำ 

นำล่งให้นั้นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ของปี ๒๕๖๔ มีผลต่อการบริหารงานของ 

คณะผู้บริหาร ในการตรวจสอบจะมีการดูว่าเราดำเนินการตามแผนพัฒนาหรือไม่ และการมีส่วน 

ร่วมของประซาซน เป ็นการวัดประสิทธ ิภาพประสิทธิผลของการทำงานของป ีท ี่ผ ่านมา จะขอ 

รายงานคร่าวๆ เราจะม ีข ั้นตอนการดำเน ินงานเสนอต ่อผ ู้บร ิหารท ้องถ ิ่น  ผ ู้บร ิหารท ้องถ ิ่นก ็ 

รายงานเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบ ตามเอกสารจะเป็นส่วนที่เราสรุปการทำงานในส่วนที่ ๓ 

เป ็นการประเม ินต ิดตามตนเองจะม ีการแต ่งต ั้งคณ ะกรรมการม ีการประช ุมคณ ะกรรมการ 

คณะกรรมการจะแยกมามีคณะกรรมการสนับสบุนแผน คณะกรรมการแผนชุดใหญ่ สรุปคือ ตาม 

เอกสารที่แจกให้ดูไปพร้อมกันเราปริ้นเอกสารออกมาจากระบบบัญชีของท้องถิ่น เรานำข้อมูลมา 

คือเดือน กันยายน ๒๕๖๔ แผนพัฒนาของเรามีอยู่ ๗ ยุทธศาสตร์ สรุปคือยุทธศาสตร์ด ้านที่ ๑ 

ของปี ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๔๑ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีท ั้งหมด ๔๒ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

มีทั้งหมด ๙ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีทั้งหมด ๒ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีอยู่ ๙ โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ มีทั้งหมด ๙ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ มีทั้งหมด ๑๑ โครงการ รวมทั้งหมดของปี 

๒๕๖๔ มี ๑๒๐ โครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เรานำมาบรรจุในเทศบัญญ่ติงบประมาณ 

รายจ่าย จำนวน ๖๓ โครงการ งบประมาณอยู่ที่ ๑๒ ล้านกว่าบาท ซึ่งเราจะเห็นว่าโครงการที่บรรจุ 

ไว้ในแผนปี๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละได้แค่ ๕๒.๕๐

/บีญหาและอุปสรรค...



-๑๑-

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการๆ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอดิศักดี้ ภู่พระอินทร์ 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์
ประธานสภา

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคือ งบประมาณ 

ในแผนพัฒนามากเกินกว่า งบประมาณที่เราได้ร ับ และเป็นโครงการที่เก ินศ ักยภาพ ซึ่งบาง 

โครงการเป็นโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ก็,ทำเรื่อง1ขอรับงบประมาณ'จากหน่วยงานอื่น 

ได้ ข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการได้เสนอมาในวันที่ประชุมคือ

๑.นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของเทคบาลตำบลหอคำไปประสานกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร การส่งเข้าร่วมผึเกอบรมในหลักสูตรต่างๆ 

อันจะเป็นประโยซน่ในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหอคำ

๓. ประซาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลหอคำอย่างต่อเนื่อง 

๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงาน 

ร่วมกันระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมซน

๔. ประสานคณะกรรมการเพื่อออกพื้นที่สถานที่ก่อสร้างจริง 

ฃอขึ้แจงเพียงเท่านี้ค่ะรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ค่ะขอบคุณคะ

ขอเพิ่มเติมจากกคุณ นี้าฝน ไขใยเย็น ครับ เรื่องข้อเสนอแนะอยู่หน้าที่ ๓๓ ตามเอกสาร 

ที่แจกให้ เป ็นรายงานให้ทราบตามระเบ ียบหากตำเน ินการเร ียบร้อยแล้วก ็ให ้รายงานต่อสภาฯ 

รายละเอียดทุกท่านดูได้ตามเอกสารได้ครับ

เป ็นการรายงานผลและเสนอความเห ็นจากการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนา 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๔ มีสมาซิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเซิญครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาซิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข ้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายอดิศักดื้ ภู่พระอินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ ทุกครั้งที่ม ีการประชุมมีการสรุปผลการตำเนินงาน 

ผมก็มีความดีใจทุกครั้ง ข้ออ่ืนผมไม,สนใจผมสนใจข้อหนึ่งคือ ข้อที่ ๑ มีการเปีดโอกาสให้ประขาซน 

มีส่วนร่วมในกิจการและโครงการ คือถ้าประซาซนมีส่วนร่วมเข้ามาเสนอแนะมีความพอใจในสิ่งที่ 

เราท่าประซาซนเห็นซอบในการท่างาน ในการท่างานของเราอยู่ในระดับ ๘๐'96 เท่านี้ผมก็ภูมิใจ 

แล้ว ท ี่เราทำงานทั้งข ้าราซการพนักงานที่ปฏิบัต ิงานเจ้าหน้าที่ท ุกท่านผมฃอซื่นซมครับ ส่วนอีก 

ด้านเรื่องโครงการที่ม ีเยอะๆ บางท่านที่เป ็นสมาซิกใหม่ๆ อาจตกใจว่ามีโครงการในแผนพัฒนา 

เยอะแต่ท่าโครงการได้น้อยท่าให้ประสิทธิภาพการทำงานน้อยลงท่าไดไม่ครบตามเปัาหมายที่ตั้งไว้ 

ผมอยากฝากให้กับท่านสมาซิกทุกท่านครับถ้าเราตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนาเยอะๆนั้นดี เราไม, 

สามารถท่าได ้เพราะงบประมาณเรามีน ้อย แต่ถ ้าม ีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นเรา 

สามารถดำเนินการได้เลยเพราะเราระบุโครงการไว้ในแผนพัฒนาแล้วก็สามารถตำเนินการได้เลย 

เพราะถ้าได้รับงบประมาณสนับสนุนมาแต่ถ้าโครงการดังกล่าวไม,มีในแผนก็ไม,สามารถดำเนินการ 

ได้ครับ เหมือนที่ทางที่เจ้าหน้าที่ส่งการเพิ่มเติมและปรับปรุงแผนให้เรา ก็เพราะบางโครงการไม่มี 

ในแผนอาจตกหล่นจีงมีการเพิ่มเติมแผนเพื่อรองรับงบประมาณที่จะได้รับ ครับ

มีสมาซิกท่านใดเสนอนแนะเพิ่มเติมเซิญครับ...หากไม,มี เป็นการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 

การรายงานผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๔ 

เพื่อให้ที่ประชุมสภาได้รับทราบให้เป็นไปตามระเบียบฯ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แจกให้ 

หวังว่าทุกท่านรับทราบและเข้าใจกับรายละเอียด ครับ

/มติที่ประชุม...



มติทีประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภา

นายอัมพร ชัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 

เลขานุการๆ

■ทีประชุมรับทราบเกี่ยวกับการรายงานผ่ลและเสนอความเห็นจากการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔-

๕.๓ การเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำชี้แจงรายละเอียดครับ

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลหอคำ

ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทำแผนพ ัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไข 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ 

แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประซาซนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร 

ท้องถิ่นเห็นซอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย ข้อ ๒๒ เพื่อประโยซน้ 

ซองประซาซน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตาม 

ขั้นตอน ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสน ุนการจัดทำแผนพ ัฒนาท้องถ ิ่นจัดทำร่างแผนพ ัฒนา 

ท ้อ งถ ิ่น ท ี่เพ ิ่ม เต ิม พ ร ้อม เห ต ุผลแ ละความจำเป ็น เสน อคณ ะกรรมการพ ัฒ น าท ้องถ ิ่น  (๒) 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประซาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม ได้รับ 

ความเห็นซอบแล้วส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารประกาศใข้ต่อไป

ดังนั้น คณะกรรมการดังกล่าวสองชุด ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไข การเพิ่มเติม 

หรือเปลี่ยนแปลง (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว ทางผู้บริหารได้มีการประกาศใข้ 

แล้วในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหอคำรับทราบต่อไป

จ ึงเร ียนมาเพ ื่อโปรดพ ิจารณ านำเข ้าวาระกใรประช ุมสภาเทศบาล สม ัยสาม ัญ สม ัยท ี่ 

๑/ ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาต่อไป

ในส่วนที่เราโอนลดและโอนเพิ่มงบประมาณเราก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาตาม 

เอกสารที่แจกให้ไป

ผมขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมจากท่านนายกเทศมนตรี ครับ ให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบให้ 

ท ่าน ด ูตาม เอกสารท ี่แ จกให ้เป ็น แบบร ูป เล ่มแผ ่น ท ี่ ๖ หน ้าท ี่ ๒ เพ ิ่มเต ิมแผนในแผนงาน 

อุตสาหกรรมและการโยธา เป ็นเก ี่ยวก ับโครงการก!รก่อสร ้างอยู่ ๔ โครงการ เป็นงบประมาณ 

ทั้งสิ้น ๑๐,๓๘๐,๐๐๐ บาท หน้าที่ ๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๕๐,๐๐๐ 

บ า ท ม ีอ ย ู่๒ โครงการซึ่งในแผนงานอุตสาหกรรมการูโยธาเรามีเพิ่มอยู่ ๔ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ร ิมโขงเส้นวัดป่าเทพวิม ุต หมู่ท ี่ ๑ บ้านหอคำ ต่อจาก 

โครงการเดิมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลหอคำ ไปถึงวัดป่าเทพวิมุต ถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว 

๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร งบประมาณ ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. รอบหนองหินพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงาน 

แสงอาทิตย์ หมู่ท ี่ ๒ บ ้านสะง้อ ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

งบประมาณ ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท

/ ๓.โครงการเสริมผิว...



-๑๓-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภา

มติที่ประชุม

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภา

นายสุนทร สุดแก้ว 

เลขานุการสภาฯ

๓. โครงการเสริมผิวลาดยางแอส'ฟ้ลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองบัวทอง-บ้านโนนยาง เสริมผิว 

ถนนลาดยางขนาดกว ้าง ๔.0๐ เมตร ยาว ๑ ,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๔ เมตร งบประมาณ  

๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔. โครงการข ุด เสาไฟถนนปร ับความส ูงได ้ด ้วยเฟ ืองสะพ าน  พร ้อมโคมไฟแอลอ ีด ี 

พลังแสงอาทิตย์ตรงริมเขื่อนกั้นตลิ่ง จำนวน ๔๐ ขุด หมู1ที่ ๒ บ้านสะง้อ งบประมาณ ๓,๔๐๐,๐๐๐ 

บาท

เป็นโครงการที่ได้รับการผลักดันจากหลายๆท่านแต่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเราไมมั จึงได้ทำการ 

เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของงบประมาณปี ๒๔๖๔ กับปี ๒๔๖๖ แต่เนื่องจากว่าแผนพัฒนา 

เทศบาลฉบับน ี้อย ู่ในห ่วงป ี ๒๔๖๑-๒๔๖๔ จ ึงปรากฏเห ็นเป ็นของป ี ๒๔๖๔ ปี ๒๔๖๖ มีทุก 

โครงการที่กล่าวมา ท่านนายกได้ทำหนังสือผ่านจังหวัดเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ท ี่กรมส่งเสริมการ 

ปกครองท้องถิ่น กับสำนักงบประมาณเพื่อจะพิจารณาว่าจะให้งบประมาณกี่โครงการ ผมว่าน่าจะ 

ได้ ๑ หรือ ๒ โครงการอย่างน้อย ขออนุญาตหน้าถัดไป ตามแบบ ผ.๐๒ หน้าที่ ๖ เป็นโครงการที่ 

เพิ่มเติมแผน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาขายหาด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดหาดทราย 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบลหอคำ เป็นปี ๒๔๖๔-๒๔๖๖ ตั้งไว้ทุกปี 

ถึงไม่มีงบประมาณก็ต้องมีไว้ล้ามีงบประมาณมาเราจะสามารถดำเนินการได้เลยครับ ส่วนปี ๒๔๖๖ 

ขุดเสา ไฟ เป็นโคมไฟแอลอีดีพลังแสงอาทิตย์ เป็นขุดนวัตกรรมไม่มีพญานาคนะครับ เราจัดซื้อ 

ตามบัญชีนวัตกรรมถ้าได้มาคงเป็นไปตามนี้ไฟส่องสว่างริมเขื่อนบ้านสะง้อก็ได้ดำเนินการบางส่วน 

แล้วและเราก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆครับ

มีสมาซิกท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม,ครับ...เป็นการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่ม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔) ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒ ๔ ๖ ๔ ให้สมาซิกสภาเทศบาลได้ร ับ 

ทราบ

-ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับการเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๔๖©-๒๕๖๕) ฉบับท่ี ๓ 
พ.ศ.๒๕๖๔-

๔.๔ พิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหอคำ ว่าด้วยการให้ประซาซนเข้ารับพิงการประขุม 

และปรึกษาซองสภาเทศบาล

ขอเซิญท่านสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ ซี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างระเบียบนี้ครับ

เร ียนประธานสภาๆ สมาซ ิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผ ู้เข ้าร ่วมประขุมท ุกท ่าน กระผม 

นายสุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ เอกสารเกี่ยวกับร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหอคำ 

ได ้ส ่งให ้สมาซ ิกท ุกท ่านพ ิจารณา และเป ็นไปตามแนวทางท ี่เราได ้ไปอบรมด ้วยก ันท ี่จ ังหว ัด 

มุกดาหาร ทุกแห่งก็ดำเนินการมากันเยอะแล้วครับ และผมได้แนบหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

ด่วนที่สุดที่มท๐๘๐๔.๓/ว ๔๙๙๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๖๓ เรื่อง การให้ประซาซนเข้าพิงการ 

ประข ุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ ิ่น เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราซอาณาจักรไทย 

๒๔๖๐ กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ พิจารณา 

ของระเบ ียบ ด ังกล ่าวป ระซ าซ น ถ ึง เข ้าร ับ พ ิงก ารป ระข ุม ได ้ผ ม ก ็น ำต ัวอย ่างข องห น ังส ือ  

กระทรวงมหาดไทยประกอบเป็นร่างระเบียบและมีเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยเป็นมาตรการโควิด

/เพราะว่าเราอยู่ในซ่วง...



-๑๔-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอุทัย นาหอคำ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายอดิศักดึ๋ ภู่พระอินทร ์

สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เพราะว่าเราอยู่ในช่วงโรคเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระบาดให้ทุกท่านดูรายละเอียดด้านโนเลยครับเพราะ 

เอกสารได้ส่งให้ท่านแล้ว (ปลัดอ่านร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหอคำ ว่าด้วยการให้ประซาซน 

เข้ารับฟิงการประซุมและปรึกษาซองสภาเทศบาลและอธิบายเพิ่มเติม ...นานพอสมควร)

-ที่ประขุมรับทราบ-

ขอบคุณท่านปลัดสุนทร สุดแก้ว ท ี่ได ้นำเร ียนช ื้แจงรายละเอ ียดร่างระเบ ียบสภาเทศบาล 

ตำบลหอคำ ว่าด้วยการให้ประซาซนเข้ารับฟ้งการประซุมและปรึกษาของสภาเทศบาล ผมได้อ่าน 

ร่างระเบ ียบฯ ผมขอแก้ไขเพิ่มเติม วรรค ๒ ของร่างประกาศ อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๔ 

วรรคท้าย ประกอบข้อ ๑๑๔ วรรคท้าย เปลี่ยนเป็น ข้อ ๒๔ วรรคท้ายประกอบข้อ ๑๑๗ อีกที่หนึ่ง 

ค ือส ิ่งเท ียมอาวุธ บางท่านอาจไม,เข้าใจ ส ิ่งเท ียมอาวุธคือสิ่งท ี่นำมาใข้แล้วทำให ้เป ็นการทำร้าย 

ร่างกายถึงขั้นเสียซีวิตได้ ขอให้ทุกท่านได้รับทราบตามนี้ครับ ก่อนที่จะขอมติเห็นซอบมีสมาซิก 

ท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอแนะเซิญครับ

เร ียนประธานสภาฯสมาซ ิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข ้าร ่วมประซุมทุกท่าน กระผม 

นายอุทัย นาหอคำ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ มีแก้ไขตัวอักษร ข้อ ๖ แถวสุดท้าย โดยมีเงื่อนไขข้อใดข้อ 

หนึ่ง ใดใช่สระไอไม้ม้วน ขอเรียนสอบถามเพิ่มเติมว่า กรณีผู้เข้าร่วมประขุมเข้าฟ้งอย่างเดียวไม่มี 

สิทธื้ออกเสียงหรือมีสิทธี้ออกเสียง เราสามารถบรรจุไวิในระเบียบได้หรือไม่ว่าผู้เข้าร่วมประขุมสภา 

ฯ สามารถสอบถามได้หรือไม่เพื่อให้เกิดข้อซัดเจน จะไดีใม,เกิดบีญหาหรือสับสน ครับ

ตามระเบียบนั้นเราจะระบุก็ได้ไม,ระบุก็ได้ แต่ถ้าระบุอย่างท่านอุทัย นาหอคำ แจ้งมานั้น ก็ 

เกิดความซัดเจนอยู่ที่ท่านประธานสภา อย่างที่ท่านไปอบรมคนที่สมารถตัดสินได้คือประธานสภาฯ 

ถ้าท่านอยากเพิ่มผมก็จะเพิ่มให้ ครับ

ผมคิดว ่าเราเพ ิ่มเข ้าในระเบ ียบเลยด ีกว ่าจะได ้เก ิดความซัดเจน มีสมาซิกท่านใดแสดง 

ความเห็นเพิ่มเติม เซิญครับ

เร ียนประธานสภาฯสมาซ ิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข ้าร ่วมประขุมทุกท่าน กระผม 

นายอดิศักดื่ ภู่พระอินทร์ สมาซิกสภาฯ เขต ๑ ผมขอหารือนิดหนึ่งครับ กรณีที่ให้ขาวบ้านเข้าร่วม 

ผมก ็เห ็นด ้วย แต ่ส ิ่งท ี่ผมก ังวลใจ ค ือตอน ท ำเร ื่อ งข อค ือท ำด ้วยความ เร ียบ ร ้อยสม บ ูรณ ์ 

สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ แต่ ณ วันที่เข ้าร่วมประขุมอาจมีการดื่มเข้ามาร่วมประขุม ย้อมใจด้วย 

เครื่องดื่ม เพื่อเข้ามารับฟ้งก็จะเกิดบีญหาตามมา เราจะมีวิธีสกัดหรือแก้ไขบีญหาตรงนี้ก่อนไหม 

หรือมีหลักปฏิบ้ติอย่างไร ถ้าเกิดชื้นเพราะผมเห็นหลายๆที่ตามข่าวบางที่ก ็มีการยิงกันก็มี เราต้อง 

จะมีมาตรการตรงนี้ด้วยครับ ส่วนที่ท่านอุทัย นาหอคำ นำเสนอให้ระบุเข้าไปในระเบียบเลยนั้นผม 

เห็นด้วยครับ

/ร.ต.ต.สมัย...



-©๕-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภา

ร.ต.อ. ซยพัทธ์ วารี 
ที่ปรึกษารนายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 
ประธานสภา

มติท่ีประขุม

ร.ต.ต.สมัย นารีนทรีรักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายอติศักดี้ ภู่พระอินทร ี
สมาขิกสภาฯ เขต ๑

มีสมาซิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม' เชิญครับ

เร ียนประธานสภาฯสมาช ิกสภาฯ คณะผู้บร ิหาร และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน กระผม 

ร.ต.อ. ซยพัทธ์ วารี ในกรณีการทำประกาศของธุรการต่างๆ ตามที่ได้ทำงานมากรณีของยศถ้าเป็น 

ประกาศ คำสั่ง เราจะใช้ตัวเต็มไม่ใช้ตัวย่อ ถ้าใช้หนังสือภายในได้แต่ถ้าเป็นประกาศคำสั่งต้องใช้ตัว 

เต็มครับ ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ มีสมาชิกท่านใดเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ

เร ียนประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน กระผม 

นายอัมพร ชัยเสนา นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ ขอแสดงความคิดเห ็นครับที่เราจะเร ียนเช ิญ 

ประซาซนเข ้าร ับฟ ังการประช ุมสภาฯ เป ็นไปได้ไหมที่เราจะทำหนังสือไปทางผู้ใหญ ่บ ้านเพ ื่อ 

ประซาส ัมพ ันธ ์และแนบคำร้องเข ้าร ่วมประช ุมไปด ้วย ถ ้าใครจะลงซ ื่อเข ้าร ่วมก ็มอบให ้ทาง 

ผู้ใหญ่บ้าน ไมใซ่เมาแล้วเข้ามาร่วมประชุมแบบนั้นคงไม่ดี เราต้องมีระเบียบแบบเด็ดขาดครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข ้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนาย 

สุนทร สุดแก้ว ปลัดเทศบาล คือระเบียบนี้ไม่ได้ออกระเบียบเพื่อที่จะเชิญมาร่วมประชุม ล้าหากว่า 

ม ีคนท ี่อยากเข ้าฟ ังการประช ุม ท ี่เราเช ิญจะม ีข ้าราซการผ ู้อำนวยการกองต ่างๆและบ ุคคลท ี่ 

เกี่ยวข้อง เชิญก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้าน กรณีนี้หมายถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้ารับฟังครับ

มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะเพิ่มเติมเชิญครับ...หากไม่มีผมจะขอมตินะครับ...สมาชิกท่านใด 

เห็นขอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหอคำ ว่าด้วยการให้ประซาซนเข้ารับฟังการประชุมและ 

ปรึกษาของสภาเทศบาล ยกมือครับ

■สมาขิกสภาฯมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลหอคำ ว่าด้วยการให้ประซาซน 
เข้ารับฟังการประขุมและ'ปรึกษาของสภาเทศบาล ด้วยคะแนนท่ีเป็นเอกฉันท์-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆเชิญครับ

เร ียนประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ คณะผ ู้บร ิหาร และผ ู้เข ้าร ่วมประช ุมท ุกท ่าน กระผม 

นายอดิศักดิ้ ภู่พระอินทรี สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร 

ที่ให้ความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อน หมู่ที่ ๒ บ้านสะง้อ เพราะจุดนั้นเป็นสถานที่ฃน 

ถ่ายยาเสพติด ก็จะเป็นการป้องกันได้ในระดับหนึ่ง ถ้าเป็นไปได้อยากขอเพิ่มอิกสัก ๕ จุดครับ 

ขอบคุณครับ

/นายอัมพร...
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นายอัมพร ชัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย 
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

นายอัมพร ชัยเสนา 

นายกเทศมนตรีฯ

นายอุทัย นาหอคำ 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

นายสมบูรณ์ ภูครองตา 
รองประธานเทศบาลฯ

นายอาทิตย์ ชัยจับทรา 
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรื่องขอความอนุเคราะห์เพิ่มจุดไฟฟัาส่องสว่างริมเขื่อน หมู่ ๒ รับไว้พิจารณาหากมีงบประมาณ 

ก็จะพิจารณาครับ

ผมอยากขอความร่วมมือกับท่านสมาซิกสภาฯ ช่วงนี้เป็น'ช่วงหน้าแล้งอยู่ เก ี่ยวกับรางระบาย 

นี้าจุดไหนมันอุดตันก็ให้ท่านแจ้งมาก่อน เพื่อจะดำเนินการแก่ไขเพราะถ้าเป็นช่วงฤดูฝนจะลำบาก 

ครับ

เชิญท่านวีรวุฒิ เพชรลาชัย ครับ

เร ียนประธานสภาฯ สมาซ ิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผ ู้เข ้าร ่วมประข ุมท ุกท ่านกระผม 

นายวีรวุฒิ เพชรลาชัย สมาซิกสภาฯ เขต ๒ ผมขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ และเจ้าหน้าที่ๆ 

ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้กับหมู่ที่ ๙ บ้านนาโซ่ครับ

เรื่องรถปรับเกรดถนนนั้นอยากให้เร่งดำเนินการครับ เน ื่องจากผมและท่านทองพูล สุวะศรี 

ได้ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการลงดินจำนวนหลายจุดแล้วครับ

เรื่องงบประมาณเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างนั้นเป็นงบประมาณของทุกหมู่บ้านหรือไม,ครับ

งบประมาณไฟฟ้าส่องสว่างนั้นเป็นงบประมาณทั้งตำบลครับ และได้แจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านทุก 

หมู่บ้านให้รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไปครับ

เรื่องรถปรับเกรดถนนนั้นคาดว่าไม่เกินอาทิตย์นี้ครับ จะเร่งให้เช้ามาดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ

เร ียนประธานสภาฯ สมาซ ิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผ ู้เช ้าร ่วมประชุมท ุกท ่าน กระผม 

นายอุทัย นาหอคำ สมาซิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑ ผมอยากเรียนถามเกี่ยวกับรถขยะ ได้รับเรื่องจาก 

ซาวบ้าน ที่เอาขยะมาวางไว้หน้าบ้านจำพวกเศษหิน เศษเตาเก่า นำมาวางไว้หน้าบ้านไม่รู้จะไปทิ้ง 

ที่ไหน ผมเห็นรถขยะคันเก่าเราน่าจะปรับปรุงและนำมาใช้ได้ครับ

เรื่องฝาปิดรางระบายนั้าบ ้านหอคำ หมู่ที่ ๑ บริเวณหน้าบ ้านยายดวง พรมลิ ฝาปิดท่อ 

ระบายนั้าชำรุดอยากให้เช้าดำเนินการแก่ไข กลัวเกิดอุบัติเหตุครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เช้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายสมบูรณ์ ภูครองตา รองประธานสภาฯ ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากซาวบ้าน ถนนเชื่อมระหว่าง 

หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวทอง -  หมู่ที่ ๕ บ้าน'โนนยาง นั้นชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ อยากให้ดำเนินการ 

แก่ไขครับ

เรื่องโรงงานถ้วยยางที่บ้านหอคำ หมู่ที่ ๑ ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีควันพิษออกมาครับ อยาก 

ให้ทางเทศบาลตำบลหอคำออกตรวจสอบด้วยครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาซิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เช้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายอาทิตย์ ชัยจันทรา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ต ่อจากท่านอุท ัย นาหอคำ เรื่องฝาปิดท่อระบายนั้า 

ของหมู่ที่ ๑๓ บ้านหอคำเหนือ ฝาปิดรางระบายนั้าแตกหัก บริเวณหน้าบ้านคุณครูสาคร ทีหอคำ 

อยากให้ดำเนินการแก่ไขครับ

/นางอุไรรัตน์...
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นางสาวอุไรรัตน์ จันทร์เลื่อน 
สมาซิกสภาฯ เขต ๑

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรี

นายธนกฤต อาษาจิตร 
เลขานุการนายกๆ

นายอัมพร ขัยเสนา 
นายกเทศมนตรีฯ

ร.ต.ต.สมัย นารีนทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาซิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

นางสาวอุไรรัตน ์ จ ันทร ์เล ื่อน สมาซ ิกสภาฯ เขต ๑ ถนนทางเข ้าหม ู่ท ี่ ๑๓ บ ้านหอคำเหน ือ 

ที่เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงแผ่นดิน ทางผู้ร ับเหมาได้ลงท่อระบายนํ้าแต่ท่อมีขนาดเล็กทำให้ถนน 

แคบลงและรถสัญจรไปมาลำบากอาจเกิดอุบัต ิเหตุได้ และถนนโดนนํ้าฝนกัดเซาะถนนชำรุดเป็น 

หลุมเป็นบ่อ และได้ประสานกับทางผู้รับเหมาแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการแก้ไข จึงแจ้งมายังเทศบาล 

ว่ามีแนวทางแก้ไขอย่างไรคะ

ทางผู้รับเหมาคงอยู่ในขั้นตอนการดำเนินโครงการยังไม่เสร็จสิ้น รอให้ดำเนินการเสร็จหากไม, 

แก้ไขอย่างไรเราต้องประสานงานอีกครั้ง

ฝาปิดรางระบายนํ้าหมู่ที่ ๑๓ รับเรื่องไว้พิจารณา ครับ

ทางเช ื่อมระหว่างหม ู่ท ี่ ๗ บ ้านหนองบ ัวทอง -  หมู่ที่ ๕ บ้านโนนยาง เราได้ดำเนินการ 

ซ่อมแซมแก้ไขแล้ว แต่ยังเหมือนเดิมเราจะดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขปิญหาก่อนที่จะถึงฤดูฝน ครับ 

ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่ท ี่๔ บ้านโคกสะอาด ถึง หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเข็ง ถนนเส้นนี้เป็น 

ถนนที่ผมรับปากว่าจะดำเนินการแก้ไขและทำให้สำเร็จให้ได้ เราจะทำเรื่องขอรับงบประมาณจาก 

ส่วนอื่นมาเพื่อแก้ไขป้ญหาจุดนี้

เรื่องโครงการบ้านโนนยางเราได้ดำเนินการแก้ไขแล้วครับ เราได้เรียกทางผู้จัดการมาคุยแล้ว 

และให้ดำเนินการตามที่เราขอร้องไปครับ ตอนนี้คงดีขึ้นเพราะไม,ได้รับเรื่องร้องเรียนมาอีก

โครงการฝาปิดรางระบายนํ้า หมู่ที่ ๑ ตรงจุดนั้นถนนมันแคบรถเลยเหยียบฝาปิดรางระบาย 

นั้าครับ เลยทำให้ชำรุดผมจะหาทางแก้ไขรับไว้พิจารณา ครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลมาเราจะได้มีข้อมูลเพื่อแก้ไขปิญหาร่วมกันครับ

เรียนประธานสภาฯ สมาขิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม 

นายธนกฤต อาษาจิตร เลขานุการนายกฯ ขออน ุญาตหารือที่ประชุมและเล่าสู่ก ันพ ิงค ือเม ื่อวาน 

เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น มีโทรศัพท์เข้ามาหาผม เขาบอกว่าเป็นประซาขนธรรมดา เขาบอกว่ามี 

ประซาขนมาร้องเรียนว่าซาวบ้านหอคำหมู่ที่ ๑ นั้นมีการก่อสร้าง เมรุ แล้วทางเทศบาลตำบลหอคำ 

ไม,มีงบประมาณซ่วยเหลือเลยหรอ ผมเลยแจ้งไปว่าในการก่อสร้างนั้นมันยังไม่ซัดเจนว่าซาวบ้านทำ 

ร่วมกับเทศบาลหรือไม่ ส่วนในแผนพัฒนาของเทศบาลนั้นยังไม่มี ผมไม,เข้าใจว่าซาวบ้านที่ไป 

ร้องเรียนเขาและคนที่โทรเข้ามานั้นมีเจตนาหรือมีจ ุดประสงค์อะไร ผมว่าสมาซิกสภาฯ เขต ๑ 

น่าจะมีข้อมูลมากว่าผม ขอบคุณครับ

อันที่จริงน่าจะมาฃู่แล้วครับได้ยินทางท่านเลขานุการนายกฯแจ้งนั้นจะได้มีข้อมูลบ้าง ถ้าเขามี 

จุดประสงค์จะพิองผม แต่จะฟ้องผมเรื่องอะไรเพราะเมรุก็เริ่มทำ และการจัดทำงบประมาณก็ผ่าน 

ไปแล้ว ถ้าจะให้ดำเนินการก็คงเป็นงบประมาณปีต่อไป ทางผู้ใหญ่บ้านก็ยังไม่ได้คุยกันเลยครับ มี 

แต่ปรึกษากันว่างบประมาณปีต่อไปหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๑๓ จะของบประมาณมาลงตรงนี้ครับ

ในการดำเนินการก่อสร้างเมรุบ้านหอคำ คงต้องประขาสัมพันธ์ว่าเป็นการดำเนินการของ 

หมู่บ้านไม,เกี่ยวกับเทศบาล เพราะซาวบ้านบางส่วนยังไม่เข้าใจครับ

/นายสุนทร...



“๑๙~

นายสุนทร สุดแก้ว 
เลขานุการสภาฯ

นายอุทัย นาหอคำ 

สมาขิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ 

.ภส.บญีญาภรณ์ สับติวิริยาภรณ์ 
หัวหน้าฝ่ายสาธารณะสุขฯ

เรื่องโทรศัพท์ข่มขู่เราไม่ต้องสนใจคือถ้ามีป ีญหาอะไรก็ให้เขาทำหนังสือเข้ามาถ้าต้องการ 

งบประมาณในส่วนไหนก็ทำหนังสือเข้ามา อยากไต้งบประมาณแต่มาขู่เราไม่ให้ก็ได้ ผมไม่กลัวถ้า 

เราดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและถูกต้อง

เรื่องนี้ผมไต้คุยกับผู้ใหญ่บ้านหอคำและพระครูวัดปาเทพวิมุตว่าจะทำบีายประซาสัมพันธ์ 

การก่อสร้างอยู่ครับ

สมาซิกท่านใดมีเรื่องเสนอเพิ่มเติมเชิญครับ

เร ียนประธานสภาฯ สมาซ ิกสภาฯ คณะผู้,บร ิหาร และผ ู้เข ้าร ่วมประข ุมท ุกท ่าน  ดิฉัน 

นางสาวบีญญาภรณ์ สันติวิริยาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายสาธารณะสุขฯ ขออนุญาตแจ้งประขาสัมพันธ์และ 

ขอความร่วมมือ กับทางสมาซิกสภาฯ

- ทางเทศบาลตำบลหอคำไต้เข้าร่วมเปึนสมาซิกศูนย์ประสานงานเครือข่ายเฝ็าระวังโรคติดต่อ 

เครือข่ายของเทศบาลตำบลโนนสว่าง และมีการเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 

ที่ ผ่านมาท่านนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานฯ ท่านปลัดเทศบาลเป็นผู้ร ับผ ิดขอบโครงการ และ 

ทางกองสาธารณสุขฯ เป็นผู้รับผิดขอบในการดำเนินการของการเฝ็าระวังโรคติดต่อ ในส่วนนี้จะ 

เป็นของเรื่องงบประมาณที่ สำนักงานกองทุนสนับสบุนสุขภาพคือ สสส. มีการสนับสบุนเฝีาระวัง 

โรคติดต่อที่ระบาด จะมีรายการตามเอกสารที่ไต้แจกให้กับทุกท่านแล้ว มีทั้งหมด ๖ รายการ

๑. จะเป็นเรื่องของการสื่อสารประซาสัมพันธ์/สนับสบุนข้อมูลข่าวสาร/รับเรื่องเพื่อควบคุม 

โรคติดต่อ งบประมาณ ๒๓,๒๘๐ บาท และดำเนินการไปแล้ว ๒๓,๒๘๐ บาท

๒. สน ับสบ ุนอ ุปกรณ ์การด ูแลผ ู้ก ักต ัว เซ่น หน ้ากาก ถ ุงขยะแดง น ํ้ายาฆ ่าเช ื้อ ถุงมือ 

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการไปแล้ว ๒๐,๐๐๐ บาท

๓. ถุงยังซีพ จำนวน ๕๐ ถุง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการไปแล้ว ๓๐,๐๐๐ บาท 

๔. สน ับสน ุนนว ัตกรรมการจ ัดการจ ุดล ้างม ือโดยข ุมซน งบประมาณ  ๑๗,๕๐๐ บาท 

ดำเนินการไปแล้ว ๑๗,๕๐๐ บาท

๕. โครงการอบรมน ักจ ิตอาสาเฝ ืาระว ังบ ีองก ันโรคต ิดต ่อ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ดำเนินการไปแล้ว ๑๐,๐๐๐ บาท

๖. สน ับสบ ุนข ุดปฏ ิบ ัต ิการเคล ื่อนท ี่เร ็ว  เซ่น ขุด รองเท ้าบ ูท  แว ่นก ันสารเคม ี

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการแล้ว ๑๐,๐๐๐ บาท

ในส่วนนี้ไต้รับการสนับสบุนงบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๐,๗๘๐ บาท ใข้งบประมาณครบแล้วค่ะ 

- อ ีกส ่วนจะเป ็นงบประมาณในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมส ุขภาพตำบลหอคำ ได้ขอ 

สนับสบุนจากเทศบาล เพื่อเฝ็าระวังคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ((10\ภ่ป ๑๙) 

เป ็นการจัดชื้อขุดตรวจ /XIX จำนวน ๑,๐๐๐ ชื้น เป็นเงิน ๓๑,๕๐๐ บาท อยู่ในระหว่างการ 

ดำเนินการจัดชื้อ

-เป็นเรื่องสถานการณ์โควิดฯ ของจังหวัดบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬมีผู้ป ่วยทั้งสิ้น ๑,๕๐๔ ราย 

มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ ๑๓ รายในส่วนตำบลหอคำมีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่ ๓๖ ราย ทาง สสจ.บ ึงกาฬ เน้นยํ้า 

เรื่องของมาตรการกรณีผู้ติดเชื้อเป็นการ ผ ๐โX 1=1'๐๓ แ๐๓6 และบีองก ันท ุกท ี่ท ุกเวลา ลดการ 

ระบาดของเชื้อโรคในมุมกว้าง ระบบสาธารณสุขจะรองรับไต้ พร้อมทั้งเป็นโรคป่ระจำถิ่นต่อไป่คะ 

เพราะผู้ป่วยติดเชื้อส่วนใหญ่ติดเชื้อภายในครอบครัว และอยู่ในระยะการเฝ็าระวังและบีองกันโรค

/เทศบาลตำบลหอคำ...



-๑๙-

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 
ประธานสภาฯ 

นายอดิศักดึ๋ ภู่พระอินทร์

สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ร.ต.ต.สมัย นารินทร์รักษ์ 

ประธานสภาฯ

- เทศบาลตำบลหอคำได้รับแจ้งจากตลาดนัดดวงจันทร์ บ้านเจริญรัตน์ ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ ๖ 

มีนาคม ๒๕๖๕ ได้มีการปิดตลาดนัดดวงจันทร์ต ั้งแต่วันที่๖ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากว่ามี 

ผู้เข้าไปใช้บริการติดเชื้อโควิด -  ๑๙ ดังนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬร่วมกับทางโรงพยาบาล 

ส่งเสริมสุขภาพโคกสะอาด มีคำสั่งให้ปิดตลาดนัดดวงจันทร์ ๑๐ วัน และทางเทศบาลตำบลหอคำ 

ได้เข้าตำเนินการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ และก่อนที่จะตำเนินการเปิดตลาดให้พ่อค้าแม่ค้าที่จะเข้า 

มาขายในตลาดทำการตรวจ /\7^ ก่อน และขอความอนุเคราะห์ทาง อสม. ตรวจวัดไข้ก่อนเข้า 

ตลาด เพื่อสร้างความหมั่นใจให้กับผู้มาชื้อของในตลาด ได้ตำเนินเสร็จสิ้นเรียบร้อยและมีการเปิด 

ตลาดนัดแล้วคะ

- เร ื่องการท ิ้งขยะประเภท ชุดตรวจ /\7^ ค ือเป ็นขยะต ิดเช ื้อเน ื่องจากเป ็นสารด ัดหลั่ง 

สามารถติดเชื้อ ก่อนทำการทิ้งอยากให้ทุกๆท่านช่วยแจ้งประขาสัมพันธ์ หากตรวจสอบ /นX ด้วย 

ตัวเองแล้วอยากให้แยกขยะออกเป็น ๒ ประเภท ส่วนขยะที่เป ็นประเภทกระดาษหรือกล่องตรวจ 

ให้ทิ้งรวมขยะทั่วไปได้ ส่วนที่เป็นหลอดนั้ายาแผ่นทดสอบไม้แหยงจมูกให้ใส่ถุงพลาสติกเทนั้ายาฆ่า 

เช้ือ หรือไฮเตอร์ แอลกอฮอล์ เทราดฆ่าเชื้อก่อนมัดปากถุงแล้วใส่ถุงสองชั้นค่อยนำไปทิ้ง การทิ้ง 

ขยะประเภทนี้เป ็นขยะติดเชื้อและทางเทศบาลไม่ม ีช ุดที่ปลอดภัยในการจัดเก ็บขยะ ถ้าเราไม,ท่า 

การฆ่าเชื้อเราก็สามารถเผาท่าลายได้ เป็นวิธีเบื้องด้นในการทำลายขยะติดเชื้อค่ะ

ในส่วนของงานด้านสาธารณสุฃก็มีเรื่องแจ้งและประซาสัมพันธ์เท่านี้ค่ะ ขอบคุณคะ

เป็นการซี้แจงการปฏิบ้ติงานของกองสาธารณสุขมีสมาซิกท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เซิญครับ

เรื่องขยะติดเชื้อที่คุณบึญญาภรณ์ๆ แจ้งผมอยากให้ประซาสัมพันธ์เลยว่าให้เผาท่าลายเพราะ 

บางทีเขาทิ้งไม่รู้ว่าคนเก็บขยะเราจะเกิดอันตรายตอนไหน ผมอยากให้ท่าการเผาทำลายดีกว่าครับ

เรื่องอื่นๆสมาซิกท่านใดมีเรื่องเสนอเพิ่มเติมเซิญครับ...หากไม,มีวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทาง 

คณะผู้บริหาร สมาซิกสภาฯ และผู้เข ้าร ่วมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ท ี่เสนอแนะและให้ 

ข้อคิดต่างๆ ให้เกียรติซึ่งกัน และกันช่วยกันพัฒนาและแกไฃปีญหาเพื่อพี่น้องซาวตำบลหอคำ หาก 

ไม’มีสมาซิกท่านใดจะสอบถามหรือนำเสนอเพิ่มเติมผมขอปิดการประชุมครับ...

ไมมัผู้ใดเสนอเพิ่มเติม ประธานสภาฯ จึงสั่งปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๖ น.

(นางสาวสถาพร คำพุทธา) 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

(นายสุนทร สุดแล้ว)

(สมัย นารินทร์รักษ์) 
ประธานสภาเทศบาลตำบสห'อตำ


