
 
        บันทกึการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  

สมัยสามญั สมัยที่ 1 (ครั้งที ่1) ประจำปี พ.ศ. 2564 
วันศุกร์ท่ี 21  พฤษภาคม 2564  ตัง้แต่ เวลา 09.30  น.   

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย  ตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ- สกุล ตำแหน่ง 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 

๑ นายประเวท      จินาจันทร์ ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
2 นายสายเพชร     ทาโปปิน รองประธานสภา 
3 นายประชัน        ทาอินทร์ เลขานุการสภาฯ 
4 นายถนอม          มหาวงค ์ ส.ท. เขต.1 
5 นายจรัส            พลอยแก้วผล ส.ท. เขต.1 
6 นายสม             ทาเกิด ส.ท. เขต.1 
7 นายอัษฎาวุฒิ     สามเป็ง ส.ท. เขต.1 
8 นายชัยยาคร      จันทร์เพ็ญวัน ส.ท. เขต.1 
9 นายอุทัย           แก้วหมี ส.ท. เขต.2 

10 นายบุญมา         อินต๊ะแก้ว ส.ท. เขต.2 
11 นางพวงทอง      ปาทา ส.ท. เขต.2 
12 นายวิวัฒ          อูปคำ ส.ท. เขต.2 

  ผู้ลาประชุม     ไม่มี 
 ผู้ขาดประชุม   ไม่มี 

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยทราย 

1 นายวัยศักดิ์      ใจเทพ นายกเทศมนตรี 
2 นายชาคริต      ธิสา รองนายกเทศมนตรี 
3 นายสมพงษ์     กีไสย รองนายกเทศมนตรี 
4 นายอุทัย        ชัยบุญเรือง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5 นายสุวัฒน์      อรินแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
1 นายจีรพงค์         เต็มจิตร์ ปลัดเทศบาล 
2 นางดรุณี            แก้วโพธา รองปลัดเทศบาล 
3 นายถนอม          ปัญโญ ผู้อำนวยการกองช่าง 
4 นางสาวรังสิมา     บุญชัย ผู้อำนวยการกองคลัง 
5 นายกิติศักดิ์        สุวรรณพันธุ์โสภา นิติกรชำนาญการ 
6 นายติณณภพ      คันธา เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
7 นางจีระนัน        เป็งเรือน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

จำนวนผู้มาประชุม    12  คน    จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุม   12  คน    
 
          /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา   เวลา 10.00 น. 
 
นายประชัน ทาอินทร์ บัดนี้ได้กำหนดเวลาที่นัดหมาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย คณะ
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้บริหาร   และพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมแล้ว  ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภา 

เทศบาลตำบลห้วยทราย นายประเวท   จินาจันทร์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ การประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1   
(ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 วันศุกร์ ที่ 21  พฤษภาคม พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้ 

 
นายประเวท จินาจันทร์ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาลฯ ตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 มีสมาชิกมา

ประชุม 12 ท่าน เชิญท่านเลขานุการอ่านประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย 
 
นายประชัน ทาอินทร์ เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาทุกท่าน และคณะบริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน  
เลขานุการสภาเทศบาล กระผมขออนุญาตอ่านประกาศเทศบาลตำบลห้วยทราย ดังนี้ 

                                ประกาศสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.
2564 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม 2564 ได้กำหนดวันเริ่มต้นการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถึง
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นั้น 

เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมของสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เป็นไปความ
ด้วยเรียบร้อย ถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 วรรคแรกแห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ.2562 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 จึงประกาศเรียกประชุม
สภาเทศบาลตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ระหว่าง
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีกำหนด 30 
วัน 

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2564 

 
      (ประเวท   จินาจันทร์) 
      ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
         /นายประเวท จินาจันทร์... 
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นายประเวท จินาจันทร์ ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ                                                               
ประธานสภาเทศบาล 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

   -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายครั้งแรก เมื่อวันอังคารที่ 11 
พฤษภาคม พ.ศ.2564 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  
มี 14 หน้ากระดาษพิมพ์ ซึ่งได้แจกจ่ายให้สมาชิกสภาทุกท่านตรวจดูเป็นการ
ล่วงหน้า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 แล้ว  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านให้จะแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอให้
ที่ประชุมลงมติ สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งแรก เมื่อวัน
อังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภารับรอง...1... 
เสียง) สมาชิกสภาท่านใดเห็นควรไม่รับรอง ขอได้โปรดยกมือขึ้น (สมาชิกสภายกมือ
ไม่รับรอง......–..... เสียง ทุกท่านพจิารณารายงานการประชุมสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ 
ท่านใดต้องการแก้ไขหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดแก้ไข ถือว่าสภาฯ
แห่งนี้รับรองรายงานการประชุมครับ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองด้วยคะแนนเสียง 12 เสียง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายอ่านคำแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบล
ห้วยทราย 

นายประเวท จินาจันทร์ ขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายแถลงนโยบาย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายวัยศักดิ์   ใจเทพ เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลห้วยทราย 
  ก่อนอ่ืน กระผมขอขอบคุณที่ได้มอบโอกาสและความไว้ใจให้กับผมและ

ทีมงานได้เข้ามาดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่รับ
ใช้ประชาชนด้วยความตั้งใจ จะพัฒนาตำบลห้วยทรายให้มี ความเจริญก้าวหน้า                            
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ภายใต้นโยบาย “โปร่งใส  ฉับไว  จริงใจ
พัฒนา” 

        /ตามท่ีเทศบาล... 
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ตามที่เทศบาลตำบลห้วยทราย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์    
ที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายครบตามจำนวนแล้ว ตามมติในการ
ประชุม ครั้งที่ 49/2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 อาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม                
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล
เรียกประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดย
ไม่มีการลงมติ ทั้ งนี้   ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศผลการเลือกตั้ ง
นายกเทศมนตรี และในวันนี้ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยทรายได้เรียกประชุม
สภาเทศบาล เพ่ือให้นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ได้แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลแล้ว นั้น   

กระผม นายวัยศักดิ์  ใจเทพ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ขอแถลง
นโยบายต่อสภา เทศบาลตำบลห้วยทราย ให้ทราบว่า กระผมจะบริหารงานเทศบาล
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายและตามระเบียบที่กำหนดไว้ โดยจะยึดถือประโยชน์สุข
ของประชาชนเป็นสำคัญ ใช้วิธีการบริหารเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และจะให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายของเทศบาล  การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร   ตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 และตามกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนด
ไว้ กระผมมีนโยบายที่สำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้เทศบาล           
ตำบลห้วยทราย มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ไปสู่เทศบาลเมืองในอนาคต โดย
มีนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลห้วยทราย สรุปได้ 6 ด้าน ดังนี้ 

 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 สนับสนุนงานพัฒนาปัญหาเร่งด่วน เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา และอ่ืน ๆ 
ที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไขให้ทันตามเหตุการณ์ (น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก) 
    1.2 สนับสนุนระบบการคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว การให้บริการพ้ืนฐาน
ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการทั่วถึงสามารถรองรับการพัฒนาในระยะยาว 
    1.3 สนับสนุนการปรับปรุง ทางระบายน้ำ และการขยายถนน 
         /2.นโยบาย... 
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2. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    2.1 สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง 
    2.2 สนับสนุนการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนในท้องถิ่น 
    2.3 สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความสามารถพ่ึงพาตนเองและมีรายได้
เพียงพอต่อการดำรงชีพ 
 

3. นโยบายด้านสังคม 
    3.1 ปรับปรุงโครงสร้างและการดำเนินงานขององค์กรและการบริหารงานบุคคล
ให้มีคุณภาพ ด้วยความเป็นธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    3.2 สนับสนุนให้มีการจัดตั้งบริการประชาชนประจำหมู่บ้าน 
    3.3 ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยสุขภาพจิตอย่าง
ทั่วถึง 
    3.4 ส่งเสริมด้านการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

 4. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    4.1 ส่งเสริมการให้ความรู้ ความเข้าใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค  Covid 19 
    4.2 สนับสนุนการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยให้มีหน่วยบริการรถรับ – ส่ง เพ่ือนำส่งสถานพยาบาล
อย่างรวดเร็ว และทันเวลา 
    4.3 สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านความสะอาด  การกำจัดขยะมูลฝอย 
และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และลดมลภาวะเป็นพิษแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
    4.4 ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดูแล และให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแล รักษา ป่าชุมชน โดยบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาล ประชาชน 
ฝ่ายปกครองท้องถิ่น 

 

5. นโยบายด้านการเกษตร 
      5.1 สนับสนุนการจัดหาที่กักเก็บน้ำ การดูแลระบบเหมืองฝาย เพ่ือ

การเกษตร และบรรเทาสาธารณภัย โดยประสานงานการเงินนอกงบประมาณ             
มาดำเนินการ 

      5.2 สนับสนุน อุดหนุนงบประมาณประมาณการแก้ไขปัญหาด้าน
การเกษตรทุกรูปแบบ 

      5.3 สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางการเกษตรตำบลห้วยทราย ในการ
พัฒนาด้านการเกษตรอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

/6. นโยบายด้าน... 
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6. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    6.1 สนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    6.2 สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน 
    6.3 สนับสนุน ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ให้มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น 

  เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย 
ทั้งหมดที่กระผมกล่าวมาแล้วนั้น  คือ นโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบล                   
ห้วยทราย ที่กระผมจะต้องนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง                
ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ และการ
ดำเนินงานตามนโยบายที่กระผมได้กล่าวไปแล้วนั้น จะบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ ทั้งนี้ก็
ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือ
ภายในองค์กรเทศบาล ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ข้าราชการ พนักงาน และ
ที่สำคัญ คือ “การมีส่วนร่วมของประชาชน”  

 กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะแปลงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม “เพ่ือมุ่งพัฒนาตำบลห้วยทรายให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ควบคู่วัฒนธรรม ประเพณี ส่งเสริมการกีฬา พัฒนาคุณภาพชีวิต ใกล้ชิดชุมชน ทุก
ความคิดของประชาชนตำบลห้วยทราย คือ ทิศทางการพัฒนา”  

กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ห้วยทราย ที่ได้กรุณาให้กระผมได้แถลงนโยบายก่อนที่เข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
ทางการ และโอกาสนี้กระผมขอนำเรียนในส่วนของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบล 
ห้วยทราย ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยทราย ที่ 376/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 
2564 ประกอบด้วย 

 1. นายชาคริต    ธิสา      เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย 
 2. นายสมพงษ์   กีไสย     เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย       
 3. นายสุวัฒน์   อรินแก้ว  เป็นเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย    
 4. นายอุทัย     ชัยบุญเรือง เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย 
กระผมขอให้ความเชื่อมั่นต่อสภาเทศบาลว่า กระผมและทีมบริหาร                  

จะบริหารงาน และพัฒนาตำบลห้วยทราย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสิทธิภาพ 
และพร้อมที่จะน้อมรับคำแนะนำ คำเสนอแนะ ความคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือมุ่งพัฒนา   
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่ตำบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ขอขอบคุณครับ 
นายประเวท จินาจันทร์ ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทรายที่ท่านได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุม- 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลตำบลห้วยทรายในวันนี้ มี 6 ยุทธศาสตร์ จะทำตามข้ันตอนและหน้าที่ 

ตามนโยบายที่ท่านได้แถลงเอาไว้ในที่ประชุม ญัตตินี้ไม่มีการลงมติ ขอเชิญสมาชิก 
                 /สภาเทศบาล... 
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 ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน อภิปราย มีหรือไม่ครับ เชิญ สท.สม ทาเกิดครับ 
นายสม  ทาเกิด เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้บริหาร ครับ กระผมนายสม     ทาเกิด 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต.1 กระผมเห็นด้วยกับนโยบายของท่าน

นายกฯ ทั้ง 6 นโยบาย แต่หัวข้อเร่งด่วนที่ ประชาชนต้องการอย่างมากที่สุด
ทางด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา  ท่อระบายน้ำ ซึ่ ง
งบประมาณที่เหลือที่ทางเทศบาลตั้งขึ้นมาเพ่ือการพัฒนา แต่ไม่ทราบว่า ท่านนายก
ฯ และฝ่ายบริหารที่แถลงนโยบายให้อาณัติสัญญาว่าภายใน ๔ ปีจะทำให้ได้ ใน ที่นี้
กระผมอยากจะเรียนถามว่านโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มทำตามนโยบายที่ได้แถลงไป
และ ขณะเมื่อหาเสียงกับประชาชนสิ่งแรกคือ ๕ ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนอะไร เปลี่ยน
ทำไม และทำเมื่อไร งบประมาณพร้อมหรือยัง และอำนาจหน้าที่ของเทศบาล                
มีเพียงพอหรือไม่ที่จะ กระทำ และท่านก็ทราบดีว่าประชาชนต้องการอะไรและรอ
มานานหลายปี ประชาชน ต้องการแสงสว่างจากถนนทุกซอย เพื่อความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของประชาชน และจะทำอย่างไรถึงจะได้งบประมาณ สิ่งแรกที่ต้องการ            
จะเห็น คือ ไฟกิ่งมากที่สุด และเห็นด้วย ด้านนโยบายการศึกษา และนโยบายการ
สนับสนุนจัดหาแหล่งน้ำเพ่ือการบริโภค ขยายเขต ประปาครอบคลุมทั่วถึงและ              
มีประสิทธิภาพ แต่การขยายแหล่งน้ำในพ้ืนที่ของเราไม่มี แต่ ต้องการที่สุดคือการ
ขยายประปา ท่านจะทำในปีไหน ทำเมื่อไหร่ และจะทำได้อย่างไร และ นโยบายจึง
ต้องการแจกแจงให้ประชาชนทราบด้วยและนโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผมเห็นด้วย แต่เป็นการใช้งบประมาณมาก
เกินไปถึง จะทำได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องแจกแจงให้ประชาชนเข้าใจว่าท่านจะ
ทำข้อไหนก่อน 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวัยศักดิ์   ใจเทพ เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ขอขอบคุณท่าน   สท. สม     ทาเกิด 
นายกเทศมนตรี ก่อนอ่ืนกระผมขอกราบเรียนว่า ในส่วนของ งบประมาณ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕64               

เทศบัญญัติงบประมาณยังไม่เสร็จสิ้น และจะขอ ตรวจสอบก่อนว่างบประมาณในปี 
พ.ศ. ๒๕64 มีการจัดทำงบประมาณอย่างไร และในส่วนของงบประมาณที่ผมกล่าว
ไปแล้ว ขอเรียนชี้แจงว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล อย่างเดียว แต่จะแสวงหา
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากประสบการณ์ที่ ผ่านมา เช่น เรื่องของ
ไฟฟ้า ถนน ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณของเทศบาลฯ อาจประมาณขอใช้
งบประมาณของ แขวงการทาง ทางหลวงชนบท หรือขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เท่าที่ทราบมาทางเทศบาลฯ ของเรายังไม่เคยมีการประสานงานในส่วน ดังกล่าว ซึ่ง
อาจขาดการบริหารจัดการในส่วนดังกล่าวก็เป็นไปได้ กระผมจึงขอให้เชื่อมั่น  และ
ไว้ใจในการบริหารงานของผมว่าจะสรรงบประมาณตามนโยบายอย่างทั่วถึง 

นายประเวท จินาจันทร์ ขอขอบคุณมาก ครับนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกสภา                
ประธานสภาเทศบาล ได้ทราบ ท่านอ่ืนมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ  
        /นางพวงทอง ปาทา... 
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นางพวงทอง    ปาทา เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ดิฉัน 
สมาชิกสภาเทศบาล นางพวงทอง  ปาทา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต.2 ดิฉันขออภิปราย

ในด้านที่ 4 นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน
อย่างเป็นทางการ ขอให้เครือข่ายทุกแห่งได้รณรงค์ ร่วมกับนโยบายและมาตรการสั่ง
การจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดมาตรการรองรับ 5 ส ดังนี้ 1.การป้องกัน 
ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บ
ขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำปิดให้มิดชิดหรือ
เปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลาย วางไข่ซึ่งสามารถป้องกันได้  3 โรค คือ                  
โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อม เพ่ิมมาตรการ 
5 ส. โดยกำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศรณรงค์ให้โรงพยาบาล 
สถานที่ทำงาน โรงงาน บ้าน ชุมชน โรงเรียน และวัดดำเนินการทุกวันศุกร์ส่วนในวัน
เสาร์อาทิตย์- หรือวันหยุดราชการ ให้ บุคลากรกลับไปดำเนินการที่บ้าน 2.การเฝ้า
ระวังและตรวจจับการระบาด เฝ้าระวังพิเศษเข้มข้นในพื้นที่เสี่ยงสูง ในด้านการดูแล
รักษาตาม อาการ ให้แพทย์สั่งยาทากันยุงให้ผู้ป่วยเพ่ิมเติม หากมีการแพร่ระบาด
ต้องส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ดำเนินการควบคุมโรคในชุมชนเพ่ือทำลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำและกำจัดยุงลายตัวแก่ตามมาตรการควบคุมโรคปิดภาชนะน้ำ
ดื่มน้ำใช้ทุกชนิดให้มิดชิด เพ่ือป้องกันยุงลายวางไข่ เปลี่ยนน้ำในแจกัน ดอกไม้จาน
รองขาตู้กับข้าว และภาชนะใส่น้ำที่ให้สัตว์เลี้ยงต่างๆภายใน บ้านเรือน เช่น นก ไก่
สุนัข แมว ทุกสัปดาห์ หรือใส่เกลือแกง น้ำส้มสายชูล้างภาชนะน้ำดื่ม น้ำใช้ทุกๆ               
๗ วัน เพ่ือป้องกันยุง ลายวางไข่ ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลากระดี่ ปลา
หางนกยูง ในโอ่งน้ำบ่อน้ำ เพ่ือกินลูกน้ำยุงลาย ปรับปรุง ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทั้ง
ภายในบ้าน นอกบ้าน ที่สาธารณะไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เก็บ คว่ำทำลาย
ภาชนะน้ำขังที่ไม่ใช้เช่น กระป๋องยางรถ เศษวัสดุกักน้ำอ่ืนๆ หมั่นทำความสะอาด
บริเวณบ้าน และ รอบบ้าน ที่อาจเป็นแหล่งน้ำขังและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ ป้องกัน
ไม่ให้ยุงลายกัด โดยทาโลชั่นป้องกันยุงกัด หรือการนอนกางมุ้ง ปฏิบัติปฏิบัติตาม
มาตรการ 5 ป ทุกวัน เพ่ือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์และลูกน้ำยุงลาย เพ่ือตัดวงจร
ยุงลายที่ เป็นพาหนะโรคไข้เลือดออก ถึงแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดโรคระบาด โควิด-
2019 แต่เรื่องโรคเลือดออกก็เป็นจริงสำคัญเช่นกัน ค่ะ 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวัยศักดิ์  ใจเทพ ขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย นางพวง ปาทา   กระผมเห็น 
นายกเทศมนตรี ความสำคัญเป็นอย่างมากครับ กระผมจะการพัฒนาทีมปฏิบัติการควบคุมการ

ระบาดในพ้ืนที่ โดยการสอบสวน ทำลายแหล่งยุงลาย โดยเน้น การใช้บุคลากรที่
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุข ร่วมกับบุคลากรท้องถิ่น   พัฒนา
กระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย และชุมชนในการป้องกันควบคุมโรค   พัฒนา
ศักยภาพชุมชนแบบเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เทคนิคประชาคมและใช้
บทสรุปของ ประชาคม ในการป้องกันควบคุมโรค  สนับสนุนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดยดำเนินการบ้านปลอดลูกน้ำยุงลายยั่งยืนโดยใช้การประกวด และการรณรงค์เพ่ือ
การกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในระดับครัวเรือน โดยใช้มาตรการทาง  

 
         /กายภาพ... 
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กายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและควบคุม
โรคในโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน ชุมชน และบ้าน  ประสานงานและ
สนับสนุนหน่วยงาน และองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อกำหนดแนวทางและ มาตรการ
ด้านกฎหมายในการป้องกันควบคุมโรค เนื่องจากโรคไข้เลือดออกเพราะที่ผ่านตำบล
ห้วยทราย ก็มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากเหมือนกัน ครับ กระผมจะรีบดำเนินการให้เร็ว
ที่สุด  ขอบคุณครับ 

นายประเวท จินาจันทร์ ขอบคุณ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย /สมาชิกสภาท่านได้จะอภิปรายอีกหรือ
ประธานสภาเทศบาล ไม่ ครับ เชิญ สท.ชัยยาคร  จันทร์เพ็ญวัน 
นายชัยยาคร จันทร์เพ็ญวัน เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายชัยยาคร  จันทร์เพ็ญวัน กระผมขออภิปรายด้านการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม สนับสนุนด้านการกีฬา ส่งเสริมให้พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบล
ห้วยทราย มีการออกกำลังกายเพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอก เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ให้เด็ก 
เยาวชนและพ่ีน้องประชาชนได้รับโอกาสในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายอย่าง
ทั่วถึง  ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง ครับ 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวัยศักดิ์  ใจเทพ ขอบคุณ ท่าน สท.ชัยยาคร  จันทร์เพ็ญวัน เนื่องด้วยสถานการณ์ ปัญหาโรค Covid  
นายกเทศมนตรี 19 ตอนนี้ การห้ามดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคโดยได้ออก

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ กรณีจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 
50 คน สามารถดำเนินการได้ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดอย่าง
เคร่งครัด กรณีกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป การพิจารณาอนุญาต
กิจกรรมดังกล่าวต้องคำนึงถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน กระผมขอให้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ให้ดีขึ้นพร้อมมีประกาศจากจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการให้จัดกิจกรรม 
กระผมจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ครับ 

 

นายประเวท จินาจันทร์ ขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย /สมาชิกสภาท่านได้จะอภิปรายอีกหรือ 
ประธานสภาเทศบาล ไม่ ครับ/ เชิญ สท.จรัส   พลอยแก้วผล 
 

นายจรัส  พลอยแก้ว เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายจรัส  พลอยแก้วผล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต.1 การส่งเสริม

และสนับสนุนกิจกรรมจารีตประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนวัน
สำคัญต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันสงกรานต์ เป็นต้น  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนา
และวัฒนธรรม ท้องถิ่นมากขึ้น โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งส่งเสริม
สนับสนุนและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบยั่งยืน
สืบไป  ครับ                           /ปัจจุบัน... 
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ปัจจุบัน สังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งยาเสพติด เกม และอบายมุข เป็นเรื่อง
ใกล้ตัวเยาวชนอย่างคาดไม่ถึง การเปิดโอกาสให้เยาวชนจำนวนมากๆ ได้เรียนรู้
พระพุทธศาสนาในช่วงปิดเทอมพร้อมกัน ผ่านการบวชสามเณร ณ ศูนย์บวชใกล้
บ้าน จึงเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน ควรที่ผู้ใหญ่จะร่วมกันสนับสนุนคนละไม้ละมือ 
เพ่ือปกป้องลูกหลานของเรา เพ่ือฟ้ืนฟูสังคมไทยให้ร่มเย็น ครับ 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวัยศักดิ์  ใจเทพ ขอบคุณ ท่าน สท.จรัส   พลอยแก้วผล การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2564 
นายกเทศมนตรี ถ้าโรคระบาดสามารถควบคุมได้ กระผมพิจารณาต่อไปครับ ประเพณีการบวช เป็น

การปฏิบัติที่ สืบ เนื่ องมาจากความเลื่ อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของ
พุทธศาสนิกชน ตามประเพณีปฏิบัติในการบวชนั้น ชายไทยจำเป็นต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจความจริงของชีวิต เพราะพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนแห่งความจริง
ในโลก ที่สอนให้มนุษย์รู้สาเหตุของการเกิด แก่ เจ็บ และตาย ช่วยให้มนุษย์มี
สติสัมปชัญญะที่จะนำไปสู่ในทางที่ดีที่ชอบ การบวชจึงมีความสำคัญโดยเฉพาะต่อผู้
ที่จะเป็นหลักของครอบครัว อีกทั้งผู้บวชยังได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมครูของเรา ผู้บวชสามารถนำข้อปฏิบัติที่ได้จากการ
บวชพระมาใช้ในการดำรงชีวิตสืบต่อไปได้อย่างมีความสุข ครับ 

นายประเวท จินาจันทร์ ขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย /สมาชิกสภาท่านได้จะอภิปรายอีกหรือ 
ประธานสภาเทศบาล ไม่ ครับ/ เชิญ สท.สม    ทาเกิด 
นายสม  ทาเกิด เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน กระผม 
สมาชิกสภาเทศบาล นายสม  ทาเกิด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยทราย เขต.1 นโยบายด้าน

การเกษตร กระผมขอปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรจัดหาแหล่งน้ำ
ขนาดใหญ่ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน
หรือกลุ่มอาชีพในตำบลจัดการผลผลิตทางการเกษตรอย่างครบวงจร ครับ 

นายประเวท จินาจันทร์ เชิญ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวัยศักดิ์  ใจเทพ ขอบคุณ ท่าน สท.สม   ทาเกิด การเกษตร การเก็บกักน้ำ การดูแลระบบเหมืองฝาย 
นายกเทศมนตรี         กระผม มุ่งสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจชุมชน  โดยเชื่อมโยงการแปรรูปผลิตผล

การเกษตรกับโครงการหนึ่ งตำบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ สนับสนุนและส่งเสริมการ
สหกรณ์  ธุรกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมในการ
กำหนดและเสนอนโยบาย สร้างมาตรการด้านการเกษตร และการวิจัยพัฒนาด้าน
การเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตร  ครับ 

นายประเวท จินาจันทร์ ขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย /สมาชิกสภาท่านได้จะอภิปรายอีกหรือ 
ประธานสภาเทศบาล ไม่ ครับ/ ถ้าไม่มี ขอผ่านไปในระเบียบวาระท่ี 4 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
   -ไม่มี- 
 
         /นายประเวท จินาจันทร์... 
    




