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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

สมัยสามัญที่ 2/๒๕62 ครั้งที่  2 
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.00 น.  

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
 

****************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2/2562  ครั้งที่ 1 
   2.2 รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2562  ครั้งที่ 1 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   

5.1 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง ญัตติอ่ืน ๆ (ถ้ามี)    
    

************************************** 
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พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ 
ประธานสภาฯด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
-วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็กสมัยสามัญที่ ๒/256๒ ครั้งที่  2 วันที่ 3๐ พฤษภาคม 256๒ 
วันนี้ที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการประชุมค่ะ เรียนเชิญค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านปลัดนที มูลสมบัติ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ท่านรองปลัดเทศบาล หัวหน้ากองเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง
เกียรติที่เคารพทุกท่าน และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมจ านวน  2 ท่านคือ ท่านทองม้วนรองหานาม และท่าน
นิคม  ภูชมศรี ขอขอบคุณท่านทั้งสองที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมรับฟัง  วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ ที่  3๐ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วย
เม็ก   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ให้ความรวมมือเข้าร่วมงานต่างๆของเทศบาล เช่นงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ  แต่ท่านสมาชิกก้ได้มีค าถามเกี่ยวกับงานประเพณีต่างๆของเทศบาลท าไม่ถึงไม่มีหนังสือสรุปรายรับ
รายจ่ายที่ใช้ในงบประมาณของแต่ละประเพณี  ซึ่งสมาชิกสภาฯอยากทราบรายละเอียดในส่วนนี้ครับ เผื่อพ่ีน้อง
สอบถามมาจะได้ชี้แจงได้ถูกต้องครับ  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  

2.1 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 2/2562  ครั้งที่ 1 
  2.2 รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 2/2562  ครั้งที่ 1 
เชิญท่านประธานตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพตามที่สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้ประชุมไปเมื่อคราวสมัยวิสามัญที่ 2 / 2562 
ครั้งที่ 1 และสมัยสามัญที่ 2 / 2562 ครั้งที่ 1ไปแล้วนั้น  ฝ่ายคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพ่ือรับรองต่อไปขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือจะได้รับรองรายงานการประชุม  เชิญครับ  มีสมาชิกท่านใดจะให้
แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภา) 
-เห็นด้วยจ านวน 12 เสียง 
 

มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมเห็นด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
วิสามัญที่ 2 / 2562 ครั้งที่ 1 และสมัยสามัญท่ี 2 / 2562 ครั้งที่ 1 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   
5.1  ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  256๒  เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล
ในการขอโอนงบประมาณครับ     
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับทุกท่าน
ครับ ส าหรับการประชุมสมัยสามัญที่ ๒/๒๕๖๒ ครั้งที่ 2 ในวันนี้เนื่องจากว่ามีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องน าเสนอ
เพ่ือที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงและโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ครับเพ่ือที่จะให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาสืบ
เนื่องมาจากว่าโครงการรเดิมเราที่ได้ขออนุมัติเมื่อการประชุมครั้งทที่ผ่านมาเพ่ือจัดท าซุ้มประตูฯแต่กระผมได้รับ
การประสานจากท่านนายอ าเภอห้วยเม็กว่าพระราชพิธีได้ผ่านมาแล้วลางจังหวัดได้จัดท าซุ้มใหญ่ไว้แล้ว  ในส่วน
ของอ าเภอห้วยเม็กเรานั้นเราได้มีโครงสร้างซุ้มประตูหน้าเทศบาลแล้วซซึ่งนายอ าเภอท่านกล่าวว่าน่าสมพระ
เกียรติแล้วแต่สิ่งที่อยากให้ด าเนินการคือการปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่ งข้างทางของถนนสายหลักตั้งแต่หน้า ธกส.
มาถึงหน้าเทศบาลต าบลห้วยเม็กของเรา  ปัญหาที่ท่านอยากให้ด าเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถังขยะที่เยอะ
จนเกินไปและเป็นสีเหลืองด้วยซึ่งมองดูแล้วไม่เหมาะสม  และอีกอย่างที่ทท่านอยากให้พิจารณาก็คือช่วงนี้นั้น
เป็นหน้าฝนลองหาไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางดอกไม้ที่เป็นสีสันสวยงามหรือว่าหาวิธีการาปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ส่วนของข้างทางทั้งสองข้างเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯเมื่อท่านได้ประสานกระผมมาแบบนี้ก็ขออนุญาตเสนอ
ญัตติผ่านสภาฯเพ่ือเสนอให้ท่านสมาชิกได้อนุมัติโครงการดังกล่าวเพ่ือพิจารณาด าเนินโดยท่านผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขซึ่งเป็นหมวดของค่าใช้สอยต่างๆในหมวดของรายจ่ายอ่ืนๆแล้วแต่โครงการที่เราจะเขียนค่าใช้จ่าย
อย่างไรจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณในโครงการของซุ่มประตูมาด าเนินการนี้คือความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ
ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบ  กระผมขออนุญาตน าเสนอครับ 
 

หลักการและเหตุผล 
เรื่องการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2562 

หลักการ 
ตามที่เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2562  และมีผลบังคับใช้  

ตั้งแต่วันที่  20  กันยายน  2561  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณท่ีตั้งเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้  หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ที่ต้องตั้งงบประมาณข้ึนใหม่  หรือต้องการเพิ่มงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  ก็สามารถ
โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีตั้งเอาไว้นั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 ข้อกฎหมาย  ระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2541 
  ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้จ านวน
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติเทศบาล  2496  มาตรา  67  เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 มาตรา  67(8) เงินอุดหนุน  มาตรา  67  ทวิ  การจ่ายเงินมาตรา  67 (8) และการจ่ายเงิน

เพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และผู้ว่าราชการอนุมัติ 
เหตุผล 

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดกาฬสินธุ์ส ารวจเป้าหมายและพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย
การด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  จ านวน  
3  โครงการ  ประกอบด้วย  โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง  เพ่ือสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  โครงการ 1 อ าเภอ  1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ และโครงการเพ่ิมสวนหย่อม/ส่วนสาธารณะให้แก่ชุมชน  
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เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สมพระเกียรติ และบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  ทั้งนี้คณะผู้บริหารได้พิจารณา
แล้ว  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภาต าบลห้วยเม็ก  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ
สภาเทศบาลห้วยเม็กตามกฎหมายดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โอนลด โอนเพ่ิม 

รายการ โอนลด- 
(บาท) 

รายการ โอนเพ่ิม+ 
(บาท) 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

กองช่าง 
-ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
อาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสร้างซุ้มเฉลิม
พระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ขนาดเล็ก  พุทธศักราช  2562(ประมาณ
ราคาตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก าหนด)  

ส านักปลัดเทศบาล 
-ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
รักษาความสงบภายใน  งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงานเทศบาล   เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือน
ประจ าปี     จ านวน  2  ต าแหน่งตาม
รายละเอียดดังนี ้

  1.นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ/ช านาญการ 
2. เจ้าพนักงานป้องกัฯ 
ตั้งไว้  578,214   บาท  คงเหลอืก่อน
โอน  378,254  บาท 
 
 

 
363,000 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ส านักปลัดเทศบาล(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
-ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่า
ใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ  

    
427,000 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

ก็ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาเพ่ือน าเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาครับขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับเมื่อสักครู่นี้ท่านประปลัดเทศบาลได้น าเรียนเพ่ือชี้แจ้งเพ่ือนสมาชิกเกี่ยวกับการ
โอนลดโอนเพิ่มงบประมาณแล้วหนังสือก็อยู่ในมือของท่านแล้วนะครับมีเพ่ือนสมาชิกท่านใดสงสัยข้อไหนไหม
ครับเชิญครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก การที่มีการประชุม
เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมาเราได้โอนงบประมาณจากหมู่ที่ 14 ไปจ านวน 299,900 บาทเพ่ือไปจัดท าซุ้มประตูเมื่อ
เราไม่ได้ท าซุ้มประตูแล้วท าไมถึงไม่โอนกลับคืนครับหากเราท าได้เนื่องจากมีความเดือดร้อนครับ ขอบคุณครับ 
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นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับท่านรัชนี  เสนฤทธิ ครับ 
นางรัชนี เสนฤทธิ์  (รองประธานสภาเทศาล)  
-กราบเรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ท่านฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ  ดิฉันนาง
รัชนี  เสนทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ในการโอนเงินงบประมาณจ านวนนี้เราจะน ามาปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อยากทราบว่าจะใช้ทั้งหมดเลยหรือไม่  เนื่องจากว่าไม่มีรายละเอียดว่าจะใช้จ่ายในส่วนไหนบ้าง  ดิฉันเห็น
ด้วยว่าอยากให้โอนคืนหมู่ที่ 14 ค่ะ  หากงบประมาณไม่เพียงพอก็อยากให้หาจากส่วนอ่ืนมาใช้เนื่องจากว่าหมู่ที่  
14  มีความเดือดร้อนอย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวมาซึ่งดิฉันเห็นด้วยที่จะขอให้โอนงบประมาณคืนกลับไปยัง
โครงการของหมู่ที่ 14 คะ  ขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก หากเราโอนเงิน
จ านวนนี้คืนมันจะเหลือเงินอยู่จ านวน 64,000 บาทเราจะซื้อถังขยะใหม่ได้หรือไม่ครับหากสามารถซื้อได้
กระผมก็อยากให้โอนเงินคืนหมู่ที่ 14 ครับ  ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา  (สมาชิกสภาเทศบาล)  
-เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ที่เคารพครับผมดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ตามที่ทางฝ่ายผู้บริหารได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนิน
โครงการจัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก กระผมในนามสมาชิกสภาเทศบาลผมขอ
สนับสนุนญัตตินี้ครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ   
นางรัชนี เสนฤทธิ์  (สมาชิกสภาเทศบาล)  
-กราบเรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ท่านฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ในการที่
โอนมานี้ไม่ใช่ว่าดิฉันไม่เห็นด้วยนะค่ะในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอ าเภอห้วยเม็ก  แต่ว่าดิฉันกลัวว่าโครงการของ
หมู่ที่  14  ตกไปกลัวว่าจะไม่ได้ท าจึงอยากให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาด้วยขอบคุณค่ะ  
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับฝ่ายบริหาร 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ท่านประธานที่เคารพครับ  ท่านสมาชิกครับประเด็นที่กระผมน าเรียนกระผมขออนุญาตเนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
ราชพิธี  การอภิปรายต่างๆกระผมไม่อยากให้อภิปรายเยอะเอาเป็นว่าเจตนาตามนี้เป็นพิธีมหามงคลในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พร้ อมทั้งเฉลิมพระ
ปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซ่ึงทาง
จังหวัดได้มอบให้อ าเภอแล้วทางอ าเภอห้วยเม็กได้มอบให้เราด าเนินการต่อเจตนาก็คือการท าซุ้มประตู  แต่ท่าน
นายอ าเภอท่านต้องการด าเนินการในเรื่องของการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลในพิธีบรมภิเษกเปลี่ยน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A9%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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จากซุ้มเพ่ือไปด าเนินการให้ภาพพจน์ของอ าเภอห้วยเม็กให้ดีขึ้นนี้คือเจตนารมณ์เพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้
กระผมว่ามันชัดเจนอยู่แล้วแต่สมาชิกทุกท่านคงเป็นห่วงเรื่องของโครงการในส่วนนี้ไม่ต้องห่วงเนื่องจากเรามี
โครงการเหลือจ่ายอยู่ทุกปีอยู่แล้วขอให้รออีกไม่กี่เดือนครับแค่สามเดือนเองกระผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเอา
งบประมาณที่ส าคัญพวกเราได้ท าและน้อมในพระมหากรุณาธิคุณครับตรงนี้คือบทบาทของข้าราชการท้องถิ่น
ของเราทั้งข้าราชการการเมืองและข้าราชการท้องถิ่นที่ต้องน้อมมาปฏิบัตินี้คืองวัตุประสงค์ตรงนี้ครับ  กระผมว่า
ทุกท่านมีเวลาอีกเยอะที่จะท าครับเรื่องของเทศบัญญัติในเดือนสิงหาคมปีนี้กันยายน  รับว่ายังไงก็ไม่ถึงในการ
เลือกตั้งท้องถิ่นขนาดเล็กของพวกเราครับ  ขอบคุณมากครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับ 
นางรัชนี เสนฤทธิ์  (สมาชิกสภาเทศบาล)  
-เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ท่านฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ขอกราบ
ขอบพระคุณฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจและรับปากว่าจะได้ท าแน่นอนในโครงการของหมู่ที่  14 
เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าในสภาของพวกเราเห็นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  เรื่องปรับปรุงภูมิ
ทัศน์กระผมก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากครับ  แต่ตอนนี้ก าลังด าเนินการก่อสร้างถนนสี่เลนมานั้นมันจะเกิดความ
เสียหายหรือไม่ครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับท่านอดิศักดิ์  โสภา 
นายอดิศักดิ์  โสภา  (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาทุกท่านครับ  กระผมนายอดิศักดิ์  โสภา สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ญัตติที่ฝ่ายบริหารเสนอมาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับ  กระผมเห็นด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านธนาคร   ธาตุรักษ์ครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภา) 
-ก่อนอ่ืนโครงการที่ฝ่ายบริหารเสนอมานั้นเป็นโครงการเกี่ยวกับพระราชพิธีดิฉันก็ไม่ได้ขัดนะค่ะ  แต่เนื่องจาก
ความจ าเป็นความเดือดร้อนของพ่ีน้องหมู่ที่ 14  ซึ่งต่างคนต่างมีเหตุผลนะค่ะ  ดิฉันอยากเรียนปรึกษานะค่ะ
เกี่ยวกับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลคือนักป้องกันปฏิบัติการและเจ้าพนักงานป้องกันในส่วนนี้เราน าไปใช้ใน
ส่วนอ่ืนแล้วหรือไม่  ดิฉันอยากเรียนปรึกษาหากว่าเรายังไม่ได้น าไปท าในส่วนอ่ืนก็อยากให้น าในส่วนนี้ไป
ด าเนินการโครงการของหมู่ที่ 14 ค่ะ  ใน 
ส่วนนี้ขอน าเรียนปรึกษานะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ท่านประธานที่เคารพครับ  ท่านสมาชิกครับ ขออนุญาตน าเรียนครับกระผมขอยืนยันอย่างนี้ครับว่าโครงการ
ของหมู่ที่ 14 ได้ท าแน่นอนครับในช่วงของสิ้นปีงบประมาณเหลือจ่ายอาจจะเลทไปในช่วงหน้าหนาวปลายปีครับ  
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ไม่ต้องกังวลในส่วนนี้กระผมรับปากแน่นอนและรางระบายน้ าของหมู่ที่ 4 ส าหรับสองโครงการด าเนินการ
แน่นอนครับ  ส าหรับงบประมาณที่โอนมาในหมวดนี้กระผมคิดว่าเหมะสมที่สุดแล้ว  ส าหรับเงินเดือนของเจ้า
พนักงานที่ตั้งจ่ายไว้เนื่องจากว่าตั้งไว้ในสองหมวดหากท่านได้มานั่งในจุดบริหารท่านจะเห็นว่าประเด็นที่มัน
เกิดข้ึนนั้นเยอะมาก  กระผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นงบวัสดุ หลอดไฟฟ้าวัสดุต่างๆในส่วนนี้เป็นอ านาจของฝ่าย
บริหารที่ท่านไว้จ านวนห้าหมื่นหรือแสนหนึ่งมันไม่เพียงพอตลอดทั้งปีที่กระผมซ่อมแซมให้พวกท่านได้ก็
เนื่องจากว่ากระผมได้ใช้งบประมาณในส่วนนี้ในการบริหารวัสดุต่างๆขออนุญาตน าเรียนว่าราคาที่ตั้งไว้จ านวน 
360,000 บาท หมวดค่าใช้สอยที่เป็นวัสดุเล็กๆน้อยๆไม่สามารถมาด าเนินการได้กระผมจึงจ าเป็นที่จะต้องขอ
งบตัวใหญ่ๆหากกระผมน างบของวัสดุใหญ่ๆมาใช้กระผมงบประมาณจะไม่เหลือแล้วท่านสมาชิกก็จะถูกชาวบ้าน
ว่าให้ได้  ฉะนั้นหากท่านเป็นห่วงว่ากระผมจะไม่ท าขอยืนยันแล้วว่ากระผมจะท าให้แน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วง
แต่ว่าเอาช่วงที่มันส าคัญสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้  ขอให้รออีกสองสามเดือนก่อนขอให้เข้าใจในจุดจุดนี้
กระผมพิจารณาโดยความเหมาะสมแล้วว่างบที่กระผมเสนอมานั้นมีความเหมาะสมแล้วครับ  ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติขอโอนลดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒ โปรดยกมือขึ้นครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นด้วยจ านวน  12  เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  ท่านสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตติขอโอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๒  โปรดยกมือขึ้นครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นด้วยจ านวน  12  เสียง 
มติที่ประชุม 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ เชิญครับ 
นายอดิศักดิ์  โสภา  (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ  กระผมนายอดิศักดิ์  โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก กระผมอยากจะทวงถามถึงโครงการวางท่อประปาซอยศรีสุข 2 อยากทราบ
ว่าโครงการนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับเนื่องจากเงียบหายไปเลยซึ่งกระผมเคยทวงถามเมื่อปี 61 ที่แล้วกับ
ฝ่ายบริหารก็ได้ค าตอบจากท่านว่าจะเริ่มด าเนินการในเดือนพฤษภาคมปี 61 อยากทราบว่าโครงการนี้ยังมีอยู่อีก
หรือไม่ครับ  อยากให้ท านะครับเนื่องจากซอยศรีสุขมีปัญหาเยอะอยากให้ฝ่ายบริหารแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าให้กับ
หมูที่ 1 ประเด็นที่ 2 ซ่อมแซมนะครับเมื่อวานนี้กระผมได้รับการร้องเรียนปัญหาน้ าดินโคลนไหลมานองอยู่หน้าน
บ้านนายสว่าง  ภูจีวร  ในซอยข้างบ้านนายสุริยา  พลเสนา ซึ่งความจริงปัญหานี้เกิดมานานแล้วยังไม่รับการ
แก้ไขอย่างใด  ปัญหามีอยู่ว่าบ่อพักสูงแต่ถนนเป็นแอ่งท าให้น้ าไม่สามารถไหลลงบ่อพักซึ่งนายสว่างได้รับความ
เดือดร้อนอย่างมากช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ โครงการวางท่อคลส.หมู่ที่ 1 ผ่านหน้าบ้านแม่สนม  ไปถึงบ้านพ่อ
ด าเนิน วิชา  ประเด็นมีอยู่ว่ากระผมอยากสอบถามว่าหากเราน าโครงการเล็กๆสองโครงกามารวมเป็นโครงการ
เดียวจะท าได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับ 
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นางรัชนี เสนฤทธิ์  (สมาชิกสภาเทศบาล)  
-เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ท่านฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางรัชนี  
เสนทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  พูดถึงเรื่องของน้ าประปาดิฉันก็หนักใจไม่ใช่ว่าจะมีปัญหาเฉพาะหมู่
ใดหมู่หนึ่งทุกหมู่ต่างมีปัญหายกตัวอย่างอย่างบ้านของดิฉันเองก็ไหลบ้างไม่ไหลบ้างบางครั้งก็ขุ่นเหลือง  ดิฉันก็มี
ความเห็นใจฝ่ายบริหารในการบริหารงบประมาณก็ไม่มีดังนั้นหากพวกเราทนได้ก็ขอให้อดทนกันไปก่อนแต่อยาก
ขออย่างเดียวค่ะหากน้ าประปาไหลแล้วก็อยากให้สะอาดสีไม่ขุ่นเหลืองค่ะ   
ขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
- เชิญครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วง  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  เรื่องของรางระบาย
น้ ากระผมก็มีมาอีกครับที่เราได้ท าไปแล้วของหมู่ที่ 15 ครับ ฝนตกแล้วท าให้ยุบลงเป็นอย่างมากอยากให้ผู้ที่
รับจ้างมาดูแลด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เป็นเช่นนั้นจริงๆครับ  มันยุบลง  เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-กราบเรียนทานประธานท่านสมาชิกแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  เป็นข้อเสนอแนะที่ดีๆทั้งนั้นครับในเรื่อง
ของการแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชนกระผมขออนุญาตตอบเป็นรายๆข้อไปนะครับ  ประเด็นแรกของซอย
ศรีสุขกระผมขออนุญาตน าเรียนเช่นนี้ครับ  เราจะรวมไปกับรางระบายน้ า  รอบแรกจะขอแก้ปัญหาเรื่องของ
ไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ าที่มีปัญหาในช่วงสงกรานต์ที่ท าให้น้ าประปาไม่ไหลท าให้เดือดร้อนกันทั้งหมู่   ปรากฏว่าใน
เรื่องของระบบของไฟฟ้าเรายังไม่ชัดเจนแต่ก็ยังโชคดีที่ฝนตกแต่เรายังไม่ทิ้งประเด็นที่จะแก้ไขในระยะยาวครับ  
คิดว่าเงินเหลือจ่ายน่าจะพอด าเนินการได้  ประเด็นที่สองซอยศรีสุขครั้งนั้นกระผมได้ขอถอนญัตติไปท าให้
งบประมาณประปาของซอยศรีสุขไม่ได้ด าเนินการยังอยู่จุดเดิมก็พร้อมที่จะด าเนินการเมื่อผ่านพ้นช่วงสงกรานต์
เรื่องก็มาเจอเรื่องของบุญบั้งไฟ  ช่วงนี้เราก็มีเวลาซึ่งท่านสมาชิกก็ได้เข้ามาปรึกษาตลอดกระผมก็เข้าใจนะครับ  
ในส่วนงบประมาณนั้นไม่ได้หายไปไหนแต่มันมีปัจจัยแทรกปัจจัยเสริมมาเรื่อยๆ อย่างปัจจัยแซรกก็คือเรื่องของ
งานพระราชาภิเษกที่เราต้องด าเนินการ  เราก็เพ่ิงมีเวลาได้คุยกันเอาเป็นว่าเรื่องของซอยศรีสุขกระผมจะ
พิจารณาด าเนินการเป็นการเร่งด่วนครับ  ในส่วนเรื่องของการรวมโครงการเข้าด้วยกันนั้นเดียวกระผมจะให้กอง
ช่างออกส ารวจครับ  ในส่วนของรางระบายน้ าที่สูงกว่าถนนท่านก็ได้เข้ามาหารือกับกระผมบ่อยท่ีตรงถมดินขึ้นสูง
กว่าแม้แต่ท่านก็ยังไม่กล้าไปบอกกล่าวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสิ่งนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในส่วนนี้ขอฝาก
ท่านผู้อ านวยการกองช่างดูแลด้วยเนื่องจากว่าในช่วงนี้ฝนตกท าให้เกิดน้ าขังช่วยหาวิธีการแก้ไขดูว่าจะท าอย่างไร
ได้บ้าง  ของหมู่ที่ 15 ยังอยู่ในช่วงรับประกันสัญญาเดียวให้ทางกองช่างออกส ารวจและท าการแก้ไขครับ  นี้คือ
ปัญหาที่เกิดขึ้นและอีกจุดหนึ่งที่ท่านสอบถามมาในเรื่องของน้ าประปากระผมขออนุญาตน าเรียนนะครับว่า
ปัญหาของเรื่องน้ านั้นมีเยอะแล้วเกิดขึ้นห้วงเวลาซึ่งห่วงนี้เป็นห้วงเวลาของน้ ามาท าให้น้ าขุ่นเพราะว่าเราใช้แหล่ง
น้ าดิบจากธรรมชาติในการผลิตน้ าประปาเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นน้ าใหม่น้ าจากดินเราน้ าไปผลิตเลยซึ่งถังเราไม่
ใหญเ่พียงพอที่จะเก็บน้ าไว้นานพอน้ าดินมันขุ่นมันเข้มจึงท าให้เกิดปัญหาท าให้ไม่ใสเราจะเติมสารส้มเยอะก็ไม่ได้  
หากจะแก้เราต้องมีแหล่งพักน้ าดิบเพ่ือให้น้ าตกตะกอนก่อนครับ  การแก้ปัญหาระยะยาวกระผมขอน าเรียนได้
แจ้งให้ทราบไปทางไลน์แล้วว่าขอแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ครับ  ในระยะยาวกระผมได้วางแผนไว้ว่าจะขอหอ
ถังประปาขนาดใหญ่เพ่ือที่จะไปตั้งไว้ที่หนองบงในส่วนนี้ได้ด าเนินการขอไปแล้วงบประมาณอยู่ที่สามล้านแปดแต่
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ยังไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่หากว่าทางจังหวัดทางกรมสงเสริมเล็งเห็นปัญหาของเรา  และอีกจุดหนึ่งหากได้ถังมา
เราก็ต้องท าการขุดลอกด้วยซึ่งได้ฝากท่านรองประธานสภาฯไปหากท่านมีความสามารถท่ีจะขอกับกรมทรัพยากร
น้ าได้ท่านเป็นคณะกรรมการอยู่ขอรบกวนด้วยนะครับเพ่ือที่จะได้แก้ปัญหาในระยะยาวขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับ 
นางรัชนี เสนฤทธิ์  (สมาชิกสภาเทศบาล)  
-กราบเรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ท่านฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนาง
รัชนี  เสนทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ขอกราบเรียนว่าดิฉันได้ติดตามและได้ส่งโครงการไปยังกรม
ทรัพยากรน้ าแล้วในโครงการขุดลอกหนองบงและโครงการหอถังประปา  กรมทรัพยากรน้ าได้สอบถามว่าในการ
ขุดลอกหนองบงครั้งสุดท้ายขุดลอกไปเมื่อใด  แล้วมีประชากรที่ใช้น้ าหนองบงกี่ครัวเรือนขอเรียนสอบถามตรงนี้
เลยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เชิญครับ 
นายอดิศักดิ์  โสภา  (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ  กระผมนายอดิศักดิ์  โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมาก็อยากให้รีบด าเนินการก่อนที่จะถึง เดือน
เมษายนในปีต่อไปครับ  เรื่องท่ีจะพูดต่อไปคือเรื่องขอถังขยะหากมีถังขยะก็อยากให้ออกแจกจ่ายเปลี่ยนถังขยะที่
ช ารุดด้วยและเรื่องของไฟฟ้าที่ช ารุดหรือดับฝากฝ่ายบริหารด้วยนะครับหน้าบ้านนางคันปาลี  ฆานประเดิม  
ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านธนาคร   ธาตุรักษ์ครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภา) 
-ดิฉันขอเพ่ิมเติมในจุดที่ท่านกฤษฎาได้กล่าวในคราวประชุมครั้งที่ผ่านมารถบรรทุกดินของหนองใหญ่มันเป็นหลุม
เข้าช่วงหน้าฝนตรงสามแยกหนองใหญ่ซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขขอฝากในส่วนนี้ด้วยค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เชิญครับ ท่านเกษรา  สงคราม 
นางเกษรา  สงคราม (ผู้อ านวยการกองการศึกษา) 
-กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมทุกท่านค่ะ กองการศึกษาขอเรียน
อย่างนี้ค่ะรายงานผลสรุปของโครงการประเพณีแต่ละโครงการกองการศึกษาได้จัดท าออกมาเป็นรูปเล่มแต่ต้อง
เสนอตามข้ันตอนค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอสรุปแบบแผนเดียวเลยได้ไหมครับ เชิญครับ 
นายอดิศักดิ์  โสภา  (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ  กระผมนายอดิศักดิ์  โสภา 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  เรื่องสุดท้ายครับพอฝนตกก็มีปัญหาขึ้นมาครับประชาชนได้สอบถามว่าที่
เทศบาลมีเครื่องสูบน้ าหรือไมค่รับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เชิญครับ 
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ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-กราบเรียนทานประธานท่านสมาชิกแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ขอเพ่ิมเติมทางกองศึกษาครับหากท่าน
สมาชิกสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณว่าใช้ไปเท่าไรใช้อะไรไปบ้าง  ท่านสงสัยเรื่องหมอล าต้องยอมรับนะครับว่า
อยากเห็นหลายวงเมื่อจ้างมาแล้วเล่นมาดีก็ต้องมาดูว่าเกิดจากสาเหตุอะไรในปีที่แล้วเกิดจากระบบปัจจัยของ
ไฟฟ้าครับก็ต้องขออภัยครับที่เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายสามารถตรวจสอบได้ครับ เรื่องของซ่อมไฟนะครับรถกระเซ้า
ใช้ได้แล้วก าลังด าเนินการครับ  เรื่องของสามแยกที่ผู้รับจ้างขนดินจากหนองใหญ่ เมื่อน้ ามาท าให้ยังไม่แล้วเสร็จ
แต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยของภัยธรรมชาติและกระผมได้แจ้งไปยังผู้รับเหมาแล้วและผู้รับเหมาแจ้งว่าจะรับผิดชอบ
ซ่อมแซมใหค้รับ  ในเรื่องของเครื่องสูบน้ ามีเครื่องที่ช ารุดอยู่หนึ่งเครื่องแล้วเจ้าของนาที่อยู่ข้างๆเทศบาลขอว่าจะ
น าไปซ่อมเพ่ือที่จะน าไปใช้น าไปใช้ได้แต่ถ้าหากท่านใดต้องการน าไปใช้ก็ต้องเข้ามาสอบถามดูว่าช่วงนั้นมันว่าง
หรือไม ่ ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะอภิปรายอีกไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอปิดประชุมครับ 
 
 
                                                          ปิดประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  6  สิงหาคม  2562 
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