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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยวิสามัญท่ี 1/๒๕62 ครั้งที่  1 

วันพฤหัสบดีที่  14  มีนาคม  2562  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญที ่1/2562 ครั้งที่  1     

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   

5.1. ญัตติขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562 
5.2 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 าบลห้วยเม็กสมัยวิสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่  1  ที่ประชุมมาครบองค์ประชุม
แล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการประชุมได้  ณ  บัดนี้ เรียนเชิญค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านปลัดนที  มูลสมบัติ  หัวหน้ากองเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน สมัยวิสามัญที่ 1/๒๕62 
ครั้งที่  1 ในวันพฤหัสบดีที่  14  มีนาคม  2562  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที ่4/2561 ครั้งที่  1   
   2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที ่1/2562 ครั้งที่  1      
เชิญท่านประธานตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพตามที่สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้ประชุมไปเมื่อคราวสมัยสามัญที่ 4 / 2561 
ครั้งที่ 1 และสมัยสามัญที่ 1 / 2562 ครั้งที่ 1ไปแล้วนั้น  ฝ่ายคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเพื่อรับรองต่อไปขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือจะได้รับรองรายงานการประชุม  เชิญครับ  มีสมาชิกท่านใดจะให้
แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภา) 
-เห็นด้วยจ านวน 12 เสียง 
 

มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมเห็นด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สามัญท่ี 4 / 2561 ครั้งท่ี 1 และสมัยสามัญที่ 1 / 2562 ครั้งที่ 1 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไประเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่  5.1 ญัตติขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.
2561 เชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจ้งให้เพ่ือนสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึงการย้ายมาของพนักงานเทศบาลของเรา
นะครับ 
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ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยเม็ก  ส าหรับญัตติขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ.2561 ซึ่งมีการกันเกินไว้
มาร่วมปีแล้วสิ้นเดือนกันยายนมีการขออนุมัติกันเงินไว้หากไม่มีการด าเนินการก็จะตกเป็นเงินสะสม 

หลักการและเหตุผล  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม 
หลักการ 

ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้มีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็ก  สมัยสามัญที่  4/2560  ครั้งที่  1  เมื่อวันที่ 19  ธันวาคม  พ.ศ. 2560  เพ่ือใช้ เป็นหลักในการ
บริหารงานของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก งบประมาณตั้งจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน  1,793,700 บาท โดยมีผล
บังคับใช้ตั้ งแต่วันที่สภา เทศบาลต าบลห้วยเม็ก พิจารณาอนุมัติ   อาศัยอ านาจตามความระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ การตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ซึ่งมีโครงการตามรายละเอียด
ดังนี้   

1. โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าพระธาตุพนมจ าลอง อ.ห้วยเม็ก พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า เพ่ือมี
เครื่องหมายทางเข้าพระธาตุพนมจ าลอง พร้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าดูสวยงามขึ้น ก่อสร้าง สามแยกทาง
เชื่อม ทล.2039(แยกเทศบาล5พระธาตุพนมจ าลอง)ลักษณะงาน ซุ้มขนาดกว้าง 18.00ม. สูง 10.00ม. ตั้งไว้  
750,000 บาท   

2. โครงการวางก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านพานสุวรรณ หมู่ที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 2 บ้าน
พานสุวรรณ ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน โครง
เหล็กถัก สูง 5.80 เมตร กว้าง 9.00 เมตร พร้อมแผ่นป้ายเหล็กซิ้งค์ ตัวหนังสือสะท้อนแสง ตั้งไว้ 76,300 
บาท   

3. โครงการวางก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหน่อค า หมู่ที่ 3 สถานที่ก่อสร้าง  หมู่ที่ 3 บ้านหน่อ
ค า ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน  ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก สูง 
5.80 เมตร กว้าง 11.00 เมตร พร้อมแผ่นป้ายเหล็กซ้ิงค์ ตัวหนังสือสะท้อนแสง ตั้งไว้ 79,100 บาท   

4. โครงการวางก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 4 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้าน
พิทักษ์พัฒนา ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน โครง
เหล็กถัก สูง 5.80 เมตร กว้าง 11.00 เมตร พร้อมแผ่นป้ายเหล็กซ้ิงค์ ตัวหนังสือสะท้อนแสง ตั้งไว้ 79,100 
บาท  

 

5. โครงการวางก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านรุ่งอรุณ หมู่ที่ 14 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 14 บ้านรุ่ง
อรุณ ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน ก่อสร้างป้ายทางเข้าหมู่บ้าน โครงเหล็กถัก สูง 
5.80 เมตร กว้าง 6.50 เมตร พร้อมแผ่นป้ายเหล็กซ้ิงค์ ตัวหนังสือสะท้อนแสง ตั้งไว้ 96,400 บาท  

6. โครงการติดตั้งเสาไฟปฏิมากรรม สถานที่ก่อสร้างถนนเส้นทางเข้าพระธาตุพนมจ าลอง หมู่ที่15 
ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะงาน เสาไฟมีขนาดความสูงรวมปฏิมากรรมไม่น้อยกว่า 
3 เมตร จ านวน 20 ต้นๆละ 35,640 บาท ตั้งไว้ 712,800 บาท  
เหตุผล 

การด าเนินโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากอยู่ในระหว่างการก่อสร้างถนนของ
กรมทางหลวง  ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างถนนสี่ช่องจราจร จากเส้นสามแยกหนองกุงศรี ถึง สามแยกไทยเจริญ 
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และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  หากด าเนินโครงการก่อสร้างอาจท าให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้  จึงขอน า
งบประมาณ  จ านวน  1,796,000  บาท  เปลี่ยนแปลงโครงการและขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็กตามกฎหมายดังนี้   

1.โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง เริ่มจากข้างแฟลตต ารวจ ถึง ล าห้วยใหญ่  ลักษณะ
งานยกร่องพูนดินพร้อมงานลงลูกรัง  ถนนดินกว้าง  5.00 ม. ยาว  335.00 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  
3,591.50 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรัง  กว้าง  5.00 ม. ยาว 335  ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  837.80 ลบ.ม.  
ตั้งไว้  430,500  บาท 

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ่อพัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร  หมู่ที่  4  เริ่มหน้าศูนย์ฝึกอาชีพ 
ถึงท่ีนายทองมี  ประเสริฐสังข์  หมู่ที่  4  ลักษณะงาน  เพิ่มผิวจราจรขนาดกว้างเท่าบ่อพัก  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก 
คสล.งานวางท่อ คสล. Dai 0.60 ม.(มอก.128-2528ชั้น 3) ท่อ คสล. 153 ท่อนบ่อพัก  17  บ่อ  พ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อกว่า  159.12 ตร.ม.รวมความยาวทั้งโครงการ 170ม. ตั้งไว้  496,000  บาท 

3.โครงการก่อสร้างถนนคสล. เริ่มจากเชื่อถนน คสล.เดิม ถึงสามแยกหนองบง  บ้านห้วยเม็ก  หมู่ที่  1  
ลักษณะงาน  ถนน  คสล.กว้าง 4.00 ม.  ยาว  163.00 ม. หนา  0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
652.00 ตร.ม.  ตั้งไว้  355,900  บาท 

4.โครงการก่อสร้างถนนคสล. เริ่มสี่แยกทางไปบ้านหัวดง ถึง เชื่อมถนนเดิมแยกไปนาตาพลอย หมู่ที่  7  
ลักษณะงาน  ถนน คสล.กว้าง  5.00 ม. ยาว 168 ม.หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม.  
ตั้งไว้  483,000  บาท 

5.อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 28,300 บาท 
จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 

นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับมีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่  เชิญครับท่านสุดใจ  พิชัยช่วง 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วง  ขออนุญาตนั่งนะครับอยากสอบถามถึงโครงการที่
จะจัดซื้อรถเนื่องจากว่าพ่ีน้องประชาชนอยากได้โครงการที่เร่งด่วนมากที่สุดกระผมจึงอยากจะให้ด าเนินการ
โครงการที่เร่งด่วนก่อนที่จะด าเนินการซื้อรถครับ  อาทิโครงการซื้อกล้องวงจรปิดของหมู่ที่  4 ครับ  ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับท่านอดิศักดิ์  โสภา 
นายอดิศักดิ์  โสภา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผมนายอดิศักดิ์  
โสภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  กระผมมีข้อซักถามฝ่ายบริหารครับว่ามีความจ าเป็นมาน้อยเพียงไหน
ที่จะจัดซื้อรถตู้ถึงได้โอนออกจากโครงการที่เราตั้งไว้ครับ 
ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-กระผมอยากให้เราเอาวาระแรกให้แล้วเสร็จก่อนครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-วาระแรกให้แล้วเสร็จก่อนนะครับ 
นายอดิศักดิ์  โสภา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-การเปลี่ยนแปลงโครงการามที่ฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติมากระผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรครับ  ขอบคุณครับ 
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นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-กระผมอยากทราบว่าหากผ่านสภาฯไปในวันนี้แล้วกระผมอยากให้ด าเนินกาก่อนที่จะไปซื้อรถตู้นะครับ  
ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
นายจรุญ  บุญหล้า  (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจรุญ บุญหล้า  สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ครับ  กระผมอยากทราบ
เกี่ยวกับการอุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า หมู่ที่ 10 ตั้งไว้ 28,300 บาท  อยากทราบว่ามีความจ า
เป็นมากน้อยเพียงไร  ตามที่กระผมได้เสนอในวันที่จัดท าแผนหากงบประมาณเรานั้นไม่เพียงพออยากจะขอแค่
เรื่องประปาก่อนได้หรือไม่ครับ  ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยที่จะซักถามหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอเชิญฝ่ายบริหารได้ตอบขอสงสัยครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยเม็ก  ขอบคุณส าหรับประเด็นค าถามที่ท่านสอบถามครับเบื้องต้นขอท าความเข้าใจนะครับว่าตัวแรกในข้อ 
5.1เราพิจารณาเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงการที่ใช้เงินสะสมที่เราอนุมัติซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่สองแล้วหากไม่ได้ใช้ในสิ้น
กันยายนนี้เงินก็จะตกไปเป็นเงินสะสม  ซึ่งหกโครงการนี้ไม่สามารถก่อสร้างได้งบประมาณรวมเป็น 1,795,700  
บาท ก็เลยขอเปลี่ยนแปลงมาใช้ในห้าโครงการนี้ซึ่งได้พิจารณาตามแผนและความจ าเป็นครับ  ในประเด็นท่าน
ท่านสุดใจได้สอบถามขออนุญาตน าเรียนครับว่าเงินสะสมเราด าเนินการเร่งด่วนก่อนงบประมาณตามเทศบัญญัติ
อยู่แล้วครับ  หากพิจารณาอนุมัติทั้งหมดก็สามารถด าเนินการได้อาทิตย์หน้าเลยครับ  ในส่วนค าถามของท่าน
จรูญนะครับขออนุญาตน าเรียนว่างบประมาณ 1,795,700 บาท  เมื่อด าเนินการทั้งสี่โครงการแล้วงบประมาณ
เหลือจ านวน 28,300 บาท  ซึ่งจ านวนเงินที่เหลืออยู่หากเราไม่พิจารณาเงินก็จะตกไปเฉยๆ ตามที่เทศบาลได้
ออกไปพบชาวบ้านๆก็อยากจะได้หมู่บ้านละสองหมื่นเลยแต่งบประมาณเรานั้นไม่เพียงพอดีกว่าปล่อยให้งบตกไป
ถามว่าเรื่องไฟฟ้าน้ าประปานั้นจ าเป็นหรือไม่งบประมาณในส่วนนี้เราได้จัดตั้งไว้ในเทศบัญญัติอยู่แล้วครับ  ดังนั้น
เพ่ือไม่ให้เงินงบประมาณในส่วนนี้ตกไปจึงให้อุดหนุนโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้าครับ  ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงมาแล้วนั้นมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไหมครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม
นะครับ 
5.1 ขอเปลี่ยนแปลงโครงการที่จ่ายขาดจากเงินสะสม  เพ่ือนสมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย     12  เสียง 
                ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
                งดออกเสียง   0   เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไปข้อ 5.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เชิญครับ 
 
 



7 
 

ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยเม็ก 
หลักการและเหตุผลเรื่องการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2562 
หลักการ 

ตามที่เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2562  และมีผลบังคับใช้  
ตั้งแต่วันที่  20  กันยายน  2561  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณท่ีตั้งเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้  หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ที่ต้องตั้งงบประมาณขึ้นใหม่  หรือต้องการเพ่ิมงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  ก็
สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีตั้งเอาไว้นั้นได้  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 

จากการรายงานของส านักปลัดเทศบาล   และกองช่าง  ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการ
บริหารงาน  พบว่ามีบางรายการที่ต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าที่  และเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  มีเหตุผลและความ
จ าเป็นต้องด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภาต าบลห้วยเม็ก  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลห้วยเม็กตาม
กฎหมายดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
โอนลด โอนเพ่ิม 

รายการ โอนลด- 
(บาท) 

รายการ โอนเพ่ิม+ 
(บาท) 

 

1. 

 

 

กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคาร  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ า  บ่อ
พัก คสล. พร้อมขยายผิวจราจร  หมู่ที่  4  
สถานท่ีก่อสร้าง  เริ่มเช่ือมท่อเดิมหนองใหญ่  
ถึงหน้าศูนย์ฝึกอาชีพ  หมู่ที่  4    ลักษณะ
งาน  เพิ่มผิวจราจรขนาดกว้างเท่าบ่อพัก  
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.งานวางท่อ คสล. 
Dai  0.60  ม. (มอก.128-2528  ช้ัน  3) 

 

496,000 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัดเทศบาล 

1.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้
สอย  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อื่น ๆ โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ในการบริหารตามหลักธรรมภิ
บาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

 

    

47,800 
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ท่อ คสล. 153  ท่อนบ่อพัก  17  บ่อ  พื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  159.12  ตร.ม. รวม
ความยาวทั้ ง โครงการ  170 ม. ตั้ งไว้  
496,000 บ า ท   ค ง เ ห ลื อ ก่ อ น โ อ น 
496,000  บาท 

  

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคาร  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
ขยายไหล่ถนน  สถานที่ก่อสร้าง  เริ่มเช่ือม
บ่อพักเดิมเมรุวัดกลาง  ถึงมุมตรงข้ามบ้าน
นายล้วน  กอมาตย์  หมู่ที่  11  ลักษณะ
งาน  เพิ่มผิวจราจรขนาดกว้างเท่าบ่อพัก  
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก  คสล.งานวางท่อ คสล.  
Dai 0.60  ม. (มอก.128-2528 ช้ัน  3  )  
ท่อ คสล. 108  ท่อนบ่อพัก  11  บ่อ  หรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  112.32  ตร.ม.  
รวมความยาวทั้งโครงการ  119 ม.  ตั้งไว้ 
364 ,000  บาท  คง เหลือก่อนโอน  
364,000  บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภททาง  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อม
ลูกรัง  สถานที่ก่อสร้าง  ข้างเพิ่มพูนเต็นท์
รถ-ฝายทดน้ า   ลักษณะงาน  ยกร่องพูนดิน
พร้อมงานลงลูกรัง  ถนนดิน  4.00 ม.ยาว  
400.00  ม.  ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  
3,200.00  ลบ.ม. พร้อมลงลูกรัง  กว้าง  
4.00  ม.  ยาว  400.00  ม.  หนา  0.30  
ม.  ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  480.00  
ลบ.ม.  ตั้งไว้ 350,900  บาท  คงเหลือ
ก่อนโอน  350,900    บาท 

 

364,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,900 

ส านักปลัดเทศบาล(ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

2.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เพื่อ
จัดซื้อรถโดยสารขนาด  12  ที่นั่ ง (รถตู้
เอนกประสงค์)  จ านวน  1  คัน  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400  ซีซี  หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 90  กิโลวัตต์  ตั้ง
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ธันวาคม  
2561  ขอ งส า นั ก งบประมาณ  ต าม
รายละเอียดดังนี้ 

1) มีคอนโซลหลังคนขับ  ปูพ้ืน  และกรุ
ผนังโดยรอบ  แยกท่ีนั่ง 

2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 
3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้

หลายระดับ  
4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศฟิล์ม

กรอง  และพ่นกันสนิม 
3.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จ านวน  2  เครื่อง ๆ ละ 
30,000  บาท  (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว)   คุณลักษณะพื้นฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย มี
หน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจาก
แผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อย
กว่า 2 GB หรือ  

 

1,288,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,000 
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ล าดับ
ที ่

โอนลด โอนเพ่ิม 

รายการ โอนลด- 
(บาท) 

รายการ โอนเพ่ิม+ 
(บาท) 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

กองช่าง 

ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคาร เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สถานที่ก่อสร้าง  บ้านธาตุพนม  หมู่ที่  15  
เริ่มจากเ ช่ือมทล.2039(ข้างร้ านซ่อม
มอเตอร์ไซค์) ถึง กม. 0.230(ทางไปพระ
ธาตุพนมจ าลองอ าเภอห้วยเม็ก  ลักษณะ
งาน  ถนน คสล.กว้าง  4.00 ม.  ยาว  
230.00ม. หนา  0.15 ม.หรือพื้ นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม.ตั้งไว้ 
497 ,500  บาท  คง เหลือก่อนโอน  
497,500  บาท 

ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคาร  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก  สถานที่ก่อสร้าง  ส านักงานเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ลักษณะงาน  ลาน คสล. เทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก  ขนาดกว้าง  24.50  เมตร  
ยาว  25.00 เมตร  หนา  0.15 เมตร  หรือ
มีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า  612.50  
ตร.ม. ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด ตั้งไว้ 
310 ,200  บ าท   ค ง เ หลื อก่ อน โ อน  
310,200  บาท 

 

497,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

310,200    

 

2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วยประมวลผล
เพื่อแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 2 
TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความ
จุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย  
- มDีVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มCีontrast 
Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย 
4.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความ
สงบภายใน  งบลงทุน  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภทรายจา่ยที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในเขต
เทศบาล 
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป 
จ านวน  5  ตัว 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100,000 
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- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมน่้อยกว่า 
1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 
2,073,600 pixel  
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที 
(frame per second) - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut 
filter หรือ Infrared Cut-off Removable 
(ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวัน
และกลางคืนโดยอตัโนมตัิ  
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 
LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่
มากกว่า 0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพ
ขาวด า (Black/White) - มีขนาดตัวรับภาพ 
(Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
- มีผลตา่งค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความ
ยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มลิลิเมตร - 
สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ 
(Motion Detection) ได้  
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความ
แตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic 
Range หรือ Super Dynamic Range) ได้ - 
สามารถส่งสญัญาณภาพ (Streaming) ไป
แสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network 
Video Interface Forum) - สามารถส่ง
สัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็น
อย่างน้อย - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน 
IPv4 และ IPv6 ได้  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า และ สามารถ ท างานได้ตามมาตรฐาน 
IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power 
over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้ง
อุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่
ได้มาตรฐาน IP66 หรือดีกว่า  
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 
°C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับ
มาตรฐาน HTTP, HTTPS, “NTP หรือ 
SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ 
เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ า
แบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ 
Mini SD Card - ต้องมี Software 
Development Kit (SDK) หรือ Application 
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Programming Interface (API) ใน รูปแบบ
แผ่น CD หรือ DVD ที่มีลิขสิทธ์ิถูกต้อง หรือ
สามารถ Download จากเว็บไซตผ์ู้ผลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน - ผู้ผลิตต้องได้รบัมาตรฐานด้านระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม – ผูผ้ลติตอ้งได้รับ
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือ
บริหารงานท่ีมีคณุภาพ 
-เครื่องบันทึกกล้องโทรทัศน์แบบเครือข่าย 16 
ช่อง จ านวน  1 ตัว 

ล าดับ
ที ่

โอนลด โอนเพ่ิม 

รายการ โอนลด- 
(บาท) 

รายการ โอนเพ่ิม+ 
(บาท) 

   กองช่าง(ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

5.ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกีย่วกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  ประเภทงานอาคาร  
โครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ตามแบบแปลน
เทศบาลก าหนด 

กองคลัง(ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 

6.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือ
แบบแขวน ขนาด  13,000  บีทียู  จ านวน  
1  เครื่อง   ตั้ งตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์   ธันวาคม  2561  ของส านัก
งบประมาณ  ตามรายละเอียดดังนี้ 

1)  ขนาดที่ ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่ า 
13,000 บีทียู 

2)ราคาที่ก าหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง 

3)เป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูป
ทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจางโรงงานเดียวกัน 

 

499,800 

 

 

 

 

 

23,000 
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4)มีความหน่วงเวลาการท างานของ
คอมเพรสเซอร ์

 รวมโอนลด 2,018,600 รวมโอนเพ่ิม 2,018,600 

          จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพ่ือพิจารณา 

นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-เมื่อฝ่ายบริหารได้ชี้แจงหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมได้ทราบแล้วมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่  
เชิญครับท่านอดิศักดิ์  โสภา ครับ 
นายอดิศักดิ์  โสภา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายอดิศักดิ์  
โสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ตามท่ีกระผมได้สอบถามมาก่อนหน้านี้ก็เข้าใจตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจง 
กระผมอยากจะถามว่าในเมื่อรถยนต์ของเรานั้นก็มีอยู่แล้วจ านวนสองคันในการใช้ตามภารกิจของเทศบาลเรา 
กระผมมองว่าหาเราน างบประมาณในส่วนนี้น าไปพัฒนาชุมชนหรือว่าท าถนนหนทางที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน
หรือว่าชุมชนจะดีกว่าหรือไม ่ ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ 
5.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือนสมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือครับ 
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนลดงบประมาณ 

เห็นด้วย     12  เสียง 
           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   0   เสียง 
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนเพิ่มงบประมาณ 

เห็นด้วย     12  เสียง 
           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   0   เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องญัตติอ่ืนๆ เชิญครับฝ่ายบริหารครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านธาตุ  หมู่ที่  15  ได้แจ้งว่าในพ้ืนที่หมู่บ้านประสบปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือ
การเกษตรและขอให้เทศบาลออกส ารวจเพ่ือจัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง  ซึ่ง
กองช่างของเทศบาลได้ออกส ารวจและออกแบบก่อสร้างฝายน้ าล้น  มข.2527  บ้านธาตุ  หมู่ที่  1  ต าบลห้วย
เม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  ลักษณะงาน  สันฝายสูง  1.00  เมตร  ผนังข้างสูง  2.50  เมตร  กว้าง  
8.00  เมตร  งบประมาณ  432,600  บาท (สีแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากเทศบาลมี
งบประมาณไม่เพียงพอจึงเห็นควรเสนอของบประมาณจากอ าเภอและจังหวัดต่อไป  ดังกระผมอยากขอมติเห็น
ด้วยจากที่ประชุมคับ 
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นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรด
ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับของบประมาณจากอ าเภอและจังหวัด 

เห็นด้วย     12  เสียง 
           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   0   เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านปลัดครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยเม็ก  ขออนุญาตน าเรื่องของการปรับแผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ซึ่งรวบรวมโครงการต่างๆที่จะ
ด าเนินการเอาไว้เป็นฉบับล่าสุดตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนฯต้องด าเนินการเสนอสภาฯเพ่ือทราบครับ  
ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ  (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับท่านรัชนี  เสนฤทธิ์ 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์  (รองประธานสภาเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานฯ  ท่านฝ่ายบริหารและเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางรัชนี  เสนฤทธิ์ รอง
ประธานสภาเทศบาล  ส าหรับดิฉันคงไม่มีอะไรมากก่อนอ่ืนดิฉันขอกราบขอบพระคุณ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะสอบถามอีกไหมครับ  หากไม่มีกระผมขอปิดประชุมครับ 
 
 
 
                                                       ปิดประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  ในวันที่  18  เมษายน  2562  เวลา  10.00 น. 
 

               
 

สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ในการประชุมสภาเทศบาล.................................................เมื่อวันที่............................................. ........................ 

 

        
 
 
 
 
 

 


