
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  ๒562 
วันที่  26 กรกฏาคม  ๒๕62  เวลา  10.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด                       
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑.  นายวิทยา  โลกุตตระ  ประธานสภาเทศบาล 
  ๒.  นายวิทยา   เบญจกุล  รองประธานสภาเทศบาล       

  ๓.  นายสุกิจ  พูลศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔.  นายสุวรรณ  พจนอารี  สมาชิกสภาเทศบาล 

           5.  นายสุขขุม  ศุภศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
6.  นายอมร  โชคอํานวย  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.  นายศักดิ์น้อย  วังสกุล   สมาชิกสภาเทศบาล 

                 8.  นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล 
           9.  นายชูเกียรติ  สินไชย   สมาชิกสภาเทศบาล  

10.  นายสมใจ   วรรณรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาล  
11.  นายเอก  ตันวโรภาส  สมาชิกสภาเทศบาล 

และเลขานุการสภาเทศบาล   
ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1.  นายธวชัชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี 
  2.  นายกมล  วรพงศ์พัฒน์  รองนายกเทศมนตรี 

3.  นายสมศักดิ์  เรืองอุดมโชคชัย  รองนายกเทศมนตรี 
  4.  นายสราวุฒิ  ภูมิกลาง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  5.  นายเสริม  วงศ์หนองเตย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  6.  นายสุธรรม  เหมไพบูลย์  ปลัดเทศบาล 
  7.  นางนวนิจ  สาคะโร   รองปลัดเทศบาล 
  8.  นายสุวิทย์  มักคุ้น   ผู้อํานวยการกองช่าง 
  9.  นางยินดี  ส่งแสง   ผู้อํานวยการกองคลัง 
  10.  นางวรรณรัตน์ อาจสมโภช  ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  11.  น.ส.พลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ์  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  12.  นางสุจิตรา   ชุมนาค   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รักษา 
        ราชการแทน หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
  13.  นายชรินทร์  สินรัตน์   ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
  14.  จ่าสิบเอกปัณณวิชญ์ กุลสุข   นิติกรชํานาญการ 
           ๑5  นางพิมมาส   จันทร์ผ่อง  นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
           ๑4.  นายกฤตภาส ปัญจวงศ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
            15.  นายประสิทธิ์  ดําคง   ผู้ช่วยช่างภาพ 
  
 

ส าเนา 
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นายเอก  ตันวโรภาส    เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร            
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี  

2562 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทําหน้าที่ประธานการ
ประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับเชิญนั่งครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปี ๒๕62 ซึ่งนายอําเภอห้วยยอดได้ประกาศกําหนดสมัยประชุมสภา 

เทศบาลตําบลห้วยยอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่
วันที่ 15 – 29 กรกฏาคม  2562 มีกําหนด 15 วัน ตามประกาศอําเภอ    
ห้วยยอด ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2562 ตามที่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบ
ไปแล้วนะครับ  และบัดนี้  สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   วันนี้ มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ 2 เรื่อง  คือเรื่องแรกตามที่อําเภอ               
ประธานสภาเทศบาล  ห้วยยอด   แจ้งให้เทศบาลตําบลห้วยยอดในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ 

ผ่ านการคัดเลือกของคณะกรรมการระดับอําเภอ ให้จัดทํ า โครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ระดับอําเภอห้วยยอด โดยกําหนดการ (Kick off)  พร้อมกันทุก
อําเภอในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562  ในการนี้เทศบาลได้กําหนดจัดพิธี
เปิดโครงการฯ และกิจกรรมจิตอาสาในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฏาคม 2562 
เพ่ือทําการเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เวลา 10.00 น. เป็น
ต้นไป  ดังนั้น จึงขอเชิญเรียนเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานและลูกจ้างจิตอาสาในสังกัดทุกท่านร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน ครับ  

ต่อไปเรื่องที่  2 เทศบาลรับโอนนางระวีวรรณ  วารินสะอาด 
พนักงานครูเทศบาล ตําแหน่งครู ค.ศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง 
เทศบาลตําบลห้วยนาง  มาดํารงตําแหน่งครู ค.ศ.1 โรงเรียนเทศบาล                
ห้วยยอดวิทยา  ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2562 

ในนามของสภาเทศบาล ขอต้อนรับด้วยความยินดีครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2     
             ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ 28 พฤษภาคม ๒๕62   
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นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  คุณสุวรรณฯ ครับ      

นายสุวรรณ  พจนอารี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ   และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ผมนายสุวรรณ  พจนอารี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด  และ

เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอนําเสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที ่ 2 ประจําปี 
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ บันทึกการประชุม
ของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
วันนี ้เวลา 13.0๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ซึ ่ง
ประกอบด้วย นายสุวรรณ  พจนอารี ประธานกรรมการ นายสุขขุม ศุภศรี  
กรรมการ และนายศักดิ์น้อย  วังสกุล  กรรมการและเลขานุการ ได้มาประชุม
พร้อมกัน ณ ห้องประธานสภาเทศบาล เพ่ือตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 
พฤษภาคม 2562  

     ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยดังกล่าว ที่ประชุม 
มีมติว่ารายงานการประชุมได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้อง สมควรคงร่างเดิมไว้ 
ทุกประการ จึงให้ส่งรายงานการประชุมคืนสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณารับรอง 
ต่อไป เลิกประชุมเวลา ๑4.00 น. ลงชื่อนายสุวรรณ  พจนอารี ประธาน
กรรมการ  นายสุขขุม  ศุภศรี กรรมการ นายศักดิ์น้อย  วังสกุล  กรรมการ
และเลขานุการ ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ตามที่ คุณสุวรณฯ ได้นําเสนอผลการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาเทศบาล  ให้ท่านสมาชิกได้ทราบไปแล้วนะครับ  ก็จะขอให้รับรองรายงานการประชุม
    สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  

28 พฤษภาคม  2562 ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 32 หน้า ตามที่ได้ส่งไปให้
ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ  หากสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการ
ประชุมขอได ้โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ  เมื่อไม่มีผมก็ขอมติรับรองรายงาน
การประชุมจากท่านสมาชิกด้วยนะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 โปรดยกมือครับ  7 ท่านนะครับ
ไม่รับรองมีไหมครับ  ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่าที่ประชุมนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี ๒๕62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม       
๒๕62 นะครับ  
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ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่าย 
รายการใหม่ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ   
ประธานสภาเทศบาล    

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภา  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี ขออนุญาตท่านประธานขอ

แก้ไขเอกสารนะครับ หน้าที่ 3 ข้อที่ 5 บรรทัดที่  4 นะครับ โอนเพ่ิมใน
แผนงานสาธารณสุขนะครับ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ขอแก้ไขเป็นงานศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับ  และขออนุญาต
แก้ไขข้อความตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี พ.ศ.2562 หน้าที่ 14 ช่องที่ 2 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข เป็นงานศูนย์บริการสาธารณสุขนะครับ ตั้งแต่หน้าที่ 14 , 15 
และ 16 นะครับ  ช่องที่ 2 นะครับซึ่งเป็นการโอนงบประมาณเพ่ิมนะครับ
ตรงนั้น และหน้าที่ 35 ขอแก้ไขนะครับ ช่องที่ 6 บรรทัดล่างสุดนะครับ 
ปรับปรุงต่อเติมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯนะครับ ขออนุญาตแก้ไข
เป็นปรับปรุง ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับ ตั้งแต่หน้า 
35 ,36 ,37 และ 38 นะครับ 11 ข้อความนะครับ   

กราบเรียนท่านประธานสภา  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ เรื่อง ขอ
เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด 
อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 จํานวน 1 ชุด ตามที่สภาเทศบาลตําบลห้วยยอด  ได้มีมติ
เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 
2561 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และนายกเทศมนตรีตําบล
ห้วยยอด ได้ลงนามประกาศใช้เทศบัญญัติดังกล่าว โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่  1 ตุลาคม 2561 ไปแล้วนั้น  เนื่องจากที่ผ่านมา  เทศบาลได้
ดํา เนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ าย  ประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความประหยัด  คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ แต่ปรากฏ
ว่าเทศบาลยังมีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  รวมถึงรายการครุภัณฑ์               
อีกจํานวนหลายรายการที่มีความจําเป็นจะต้องดําเนินการจัดสร้าง                  
และจัดซื้อเ พ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  และบริการประชาชน  
ตลอดจนเพื่อใช้ทดแทนของเดิมท่ีเกิดความชํารุด และไม่สามารถซ่อมแซมได ้
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จึงมีความจําเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จํานวน 21 รายการ  แยกตามส่วนราชการ
ภายในที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

     1.  ส านักปลัดเทศบาล 
 ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  จํานวน 4 รายการ  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  661,300  บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โอนเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์  
ดังนี้ 

     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    
1.1  เครื่องปรับอากาศ  จํานวน  1  เครื่อง  งบประมาณ  

20,800  บาท    เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อม
ติดตั้ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 BTU  สําหรับห้องทํางานปลัดเทศบาล   
จํานวน 1  เครื่อง  (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

1.2  พัดลมระบายอากาศ  จํานวน 8 ตัว งบประมาณ 10,400   
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง  ชนิดติดกระจก  
ขนาด  8  นิ้ว  สําหรับติดตั้งภายในอาคารอเนกประสงค์ฯ จํานวน 8 ตัว 
(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  

1.3 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 1 ซุ้ม งบประมาณ 150,000  
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 พร้อมติดตั้ง  
จํานวน  1  ซุ้ม  ขนาดโดยรวม สูง 4.60  เมตร  กว้าง  3.30 เมตร  กรอบ
รูปประติมากรรมจั่วทรงไทยมุมล่างขนาบด้วยหงส์ ซ้าย – ขวา  

     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.4  โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในสํานักงานเทศบาล

ตําบลห้วยยอด งบประมาณ  480,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในสํานักงานเทศบาลตําบลห้วยยอด 

     2.  กองวิชาการและแผนงาน 
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์   จํานวน  3 รายการ  

งบประมาณรวม  ทั้งสิ้น 97,000 บาท  โดยโอนเพิ่มในแผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้ 

     ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   
2.1  กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมเลนส์ จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 

45,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมเลนส์  
สําหรับงานประชาสัมพันธ์ จํานวน 1 ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
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     ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 2.2  เครื่องเสียงรถยนต์   จํานวน  1  ชุด  งบประมาณ  36,000  
บาท เ พ่ือจ่ าย เป็นค่ าจัดซื้ อ เครื่ อง เสี ยง   พร้ อมติดตั้ ง   สํ าหรับรถ
ประชาสัมพันธ์   จํานวน 1  ชุด (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มี
กําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 2.3  เก้าอ้ีทํางาน  จํานวน  4  ตัว   งบประมาณ  16,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน  มีพนักพิง   ชนิดล้อหมุน  และมีที่พักแขน   
จํานวน  4  ตัว  สําหรับบุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน  (จัดซื้อตาม
ราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

     3.  กองคลัง 
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์   จํานวน  1 รายการ  

งบประมาณ 28,000 บาท  โดยโอนเพิ่มในแผนงานบริหารงานทั่วไป   
งานบริหารงานคลัง   หมวดค่าครุภัณฑ์  ดังนี้ 

     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
3.1  เก้าอ้ีทํางาน  จํานวน  7  ตัว   งบประมาณ  28,000  บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน  มีพนักพิง   ชนิดล้อหมุน  และมีที่พักแขน   
จํานวน  7  ตัว  สําหรับบุคลากรของกองคลัง  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  
เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  

     4.  กองสวัสดิการสังคม 
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ จํานวน 1 รายการ 

งบประมาณ 7,500 บาท  โดยโอนเพิ่มในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   หมวดค่าครุภัณฑ์ ดังนี้ 

     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
4.1  โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี  จํานวน  1  ชุด   งบประมาณ  

7,500  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี  ประกอบด้วย 
     - โต๊ะทํางานชนิดเหล็ก  ขนาด  4.5  ฟุต  จํานวน  1  ตัว 
     - เก้าอ้ีทํางาน มีพนักพิง ชนิดล้อหมุน และมีที่พักแขน จํานวน 1 ตัว   

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

     5.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่  จํานวน  3  รายการ  ประกอบด้วย  

หมวดค่าครุภัณฑ์   จํานวน  1 รายการ  งบประมาณ   57,200  บาท  และ
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน  2  รายการ  งบประมาณรวม   
1,940,000  บาท   งบประมาณรวมทั้งสิ้น  1,997,200  บาท  โดยมี
รายละเอียดดังนี้   โอนเพิ่มในแผนงานสาธารณสุข  งานศูนย์บริการ
สาธารณสุข   หมวดค่าครุภัณฑ์   ดังนี้ 
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     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
 5.1  เครื่องปรับอากาศ  จํานวน  2  เครื่อง  งบประมาณ  
57,200  บาท    เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน  พร้อม
ติดตั้ง ขนาดไม่ต่ํากว่า  18,000 BTU  จํานวน  2  เครื่อง สําหรับติดตั้งใน
ห้องทํางานศูนย์บริการสาธารณสุข   (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

    โอนเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน   งานบ าบัดน้ าเสีย   ประกอบด้วย 
     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 5.2  ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ถนนสามัคคี งบประมาณ 
1,591,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร  ความยาวไม่น้อยกว่า  270 เมตร ลึก  0.60  เมตร 

5.3  ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ํา คสล.ชนิดสี่ เหลี่ยม  ห้วย             
ปลัดแก้ว  บริเวณถนนเทศบาล 5 งบประมาณ  349,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ํา คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม  ขนาด 1.50 x 
1.50  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  21  เมตร    

     6.  กองการศึกษา 
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่   จํานวน  6  รายการ  ประกอบด้วย  

หมวดค่าครุภัณฑ์   จํานวน  3 รายการ  งบประมาณ   56,000  บาท   
และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จํานวน  3  รายการ  งบประมาณ  
3,718,000  บาท   งบประมาณรวมทั้งสิ้น   3,774,000  บาท    ดังนี้ 
โอนเพิ่มในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                       
หมวดค่าครุภัณฑ์   ประกอบด้วย 

     ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
6.1   เค รื่ อ งส่ งสัญญาณออด โรง เ รี ยน  จํ านวน  1  เครื่ อ ง   

งบประมาณ 15,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องส่งสัญญาณออด
โรงเรียน  สําหรับโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา จํานวน 1 เครื่อง                    
มีรายละเอียดดังนี้    

     -  เป็นออดอัตโนมัติแบบ  4  แชลแนล  อ่านไฟล์แบบ mp 3 
     -   มีปลั๊ก AC OUTLET  220 V   
     -  มีระบบไฟสํารอง 
     -  มีเสียงออดเตือน 
     -  บอกเวลากิจกรรมเป็นเสียงพูดได้ 
     -  เปิดเพลงตามเวลาที่กําหนดได ้

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

     ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
6.2  พัดลมโคจร   จํานวน  10  ตัว  งบประมาณ  19,000  บาท  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว  สําหรับติดตั้งภายในอาคาร
เรียน   จํานวน  10  ตัว  มีรายละเอียดดังนี้ 

     -  ใบพัดขนาด  16  นิ้ว 
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     -  ปรับแรงลมได้  3  ระดับ 
     -  ควบคุมการทํางานผ่านสวิตซ์ 
     -  ผ่านการรับรองความปลอดภัยจาก มอก. 
     -  รับประกันมอเตอร์ไม่ต่ํากว่า 2 ปี 

(จัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีกําหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)  โอนเพิ่มในแผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  ประกอบด้วย 

     ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 6.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 22,000 
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานการเจ้าหน้าที่  
กองการศึกษา จํานวน 1 เครื่อง (จัดซื้อตามราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ประจําปี  2562) 
ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน  3 
รายการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  3,718,000 บาท  ดังนี้ 
โอนเพิ่มในแผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                       
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ประกอบด้วย 

     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
6.4  ก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูด้านทิศใต้  โรงเรียนเทศบาล

ห้วยยอดวิทยา  งบประมาณ  1,070,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตพร้อมประตู  ขนาดสูง 1.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 97 เมตร  
โอนเพิ่มในแผนงานการศึกษา  งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ  หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง  ประกอบด้วย 

     ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
 6.5  ปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
ห้วยยอด  งบประมาณ   283,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติม
หลังคาโพลีคาร์บอเนตโครงเคร่าเหล็ก  ขนาด 5.50x 7.00 เมตร  จํานวน  
2  ชุด  พร้อมติดตั้งรางระบายน้ําสแตนเลส ขนาดกว้าง 9  นิ้ว ยาว 26  
เมตร, ท่อรับน้ําฝนสแตนเลส  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว  ยาว 24  เมตร  
โอนเพิ่มในแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ    หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ดังนี้ 

     ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
 6.6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ํา 
คสล. ถนนรอบสระน้ํา  สนามกีฬากลางอําเภอห้วยยอด  งบประมาณ  
2,365,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  กว้าง 5 - 8  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  629 เมตร  หนา  0.05  เมตร                        
หรือ  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,445  ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ขนาดปากรางบน  กว้าง  1.50  เมตร  ท้องรางกว้าง  0.50 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า  135  เมตร  ลึก  0.50  เมตร 
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7.  กองช่าง 
 ขอโอนตั้งจ่ายรายการใหม่   จํานวน  3  รายการ หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง    งบประมาณรวมทั้งสิ้น   1,384,000 บาท  ดังนี้ 

    โอนเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าถนน   ประกอบด้วย 
     ประเภทค่าสิ่งสาธารณูปโภค 

7.1  ติดตั้งโคมไฟถนนสาธารณะ  แบบกิ่งเดี่ยวบริเวณสามแยก 
กํานันพงษ์ (ถนนกัลปศาสน์ เชื่อมกับถนนเทศบาล 7)  งบประมาณ  
3,393,000  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งโคมไฟถนนสาธารณะ แบบกิ่งเดี่ยว 
เสาสูง 9 เมตร จํานวน 8 ต้น มีรายละเอียดดังนี้ 

     -  เสาไฟฟ้า  สูง  9  เมตร 
     -  โคมไฟถนน  LED  ขนาด  120  วัตต์ 
     -  ฐานเสาไฟฟ้า  ขนาด  0.40 x 0.80  x 1.20  เมตร 

7.2  ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนรัชชูปการ งบประมาณ 853,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  กว้าง  
5.60 - 10.00  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  264 เมตร หนา  0.05  เมตร  
หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,708  ตารางเมตร 

7.3  ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ 
คอนกรีต ถนนเทศบาล 8  งบประมาณ 138,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  กว้าง  
2.90 - 3.40  เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  81  เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 271 ตารางเมตร 

รวมโอนเพิ่มงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่   เป็นจ านวน   
ทั้งสิ้น 7,949,000 บาท  (รายละเอียดปรากฏตามบัญชีการโอนแนบท้าย
ญัตตินี้) 

เหตุผล 
เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2543  ตามข้อ  27  ซึ่ งระบุว่า  การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติ  เพื่อจักได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ คุณวิทยาฯ มีอะไรครับ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิทยา  เบญจกุล   ครับ เรียนท่านประธานสภา ผมวิทยา เบญจกุล สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อกี้ที่นายกฯ เสนอมา หน้าแรกครับ 1.1 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 

เครื่อง งบประมาณ 20,800 หรือว่า 20,900 ครับ นายกฯ อ่าน 20,800 
นะครับ 
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นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   ขออนุญาตนะครับ 20,900 บาทนะครับ 
นายกเทศมนตร ี     
นายวิทยา  เบญจกุล   และอีกท่ีหนึ่งครับ 1.3 ครับ บรรทัดที่ 2 ขนาดโดยรวมสูง 5.60 
สมาชิกสภาเทศบาล  เมตร หรือ 4.60 เมตรครับ  
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   5.60 เมตรครับ 
นายกเทศมนตรี    
นายวิทยา  เบญจกุล   ครับ เป็น 5.60 นะครับ และอีกท่ีหนึ่งครับ หน้าที่ 5 งบประมาณ 
สมาชิกสภาเทศบาล   นายกฯ บอก 3,393,000 หรือว่า 393,000 ครับ 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   393,000 บาท ครบั 
นายกเทศมนตร ี
นายวิทยา  เบญจกุล   ครับ ขอบคุณครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ เชิญคุณสุวรรณฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายสุวรรณ  พจนอารี   เรียนประธานสภาฯที่เคารพ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุวรรณ  พจนอารี เมื่อตะกี้ไม่ทราบว่านายกฯ อ่านผิดไหมครับหน้าที่ 

5 เหมือนกัน ประเภทค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นายกฯ 
บอกว่าพร้อมติดตั้งรางระบายน้ําสแตนเลส ขนาด 9 นิ้ว แต่ในเอกสารเขียน 
6 นิ้ว ครับ 

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   ขออนุญาตแก้เป็น 6 นิ้ว นะครับ 
นายกเทศมนตร ี
นายวิทยา  โลกุตตระ  ตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ต่อสภาเทศบาลไป

แล้ว สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอเชิญครับ  เชิญคุณบุญมากฯครับ 
นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ซึ่งวันนี้เป็นการประชุมวิสามัญ ท่านนายกฯ ก็ได้ขอเสนอญัตติขอ

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ผมได้ดูเป็นบางรายการ ซึ่งก็ยังมีข้อสงสัยอยู่สักเล็กน้อย
นะครับ ซึ่งเราใช้งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตั้งรายการใหม่   
7 ล้านกว่า แต่ก็ได้ศึกษาดูในเอกสารซึ่งส่งมาให้สมาชิกสภาได้ศึกษาในครั้งนี้ 
ก็ถือว่าละเอียดพอสมควร แต่ผมไม่รู้ว่าผิดพลาดที่หนังสือหรือว่าผิดพลาดที่
เอกสารนะครับ หลักการและเหตุผล โอนเพ่ิมในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน 1.1 นะครับ 
ตามที่ท่านนายกเสนอญัตตินะครับ ว่าเครื่องปรับอากาศจํานวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ 20,900 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 18,000 BTU สําหรับห้องทํางานของปลัด 
หรือห้องทํางานหัวหน้าสํานักปลัด ประเด็นที่ 1 ครับตรงนี้  ประเด็นที่ 2 
หน้าที่ 3 โอนเพ่ิมแผนงานเคหะและชุมชน งานบําบัดน้ําเสีย ประเภทค่าก่อ 
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สร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5.2 ก่อสร้างรางระบายน้ํา นายกฯ บอกว่า คสล. แต่
เอกสาร คลส. ถนนสามัคคี นะครับ ไม่ทราบว่าเอกสารถูกหรือนายกฯผิด 
ช่วยชี้แจงด้วยนะครับ ทีนี้หน้าที่ 5 โอนเพ่ิมในแผนงานเคหะและชุมชน            
งานไฟฟ้าถนน ประกอบด้วย ค่าสิ่งสาธารณูปโภค 7.1 อันนี้สงสัยนะครับ 
ติดตั้ งโคมไฟถนนสาธารณะ แบบกิ่งเดี่ยวบริเวณสามแยกกํานันพงษ์               
(ถนนกัลปศาสน์เชื่อมกับถนนเทศบาล 7) ฐานเสาไฟฟ้า ขนาด 0.40×0.80 
× 1.20 เมตร เป็นฐานสําเร็จหรือว่าเราไปหล่อที่จุดดําเนินโครงการครับ ตรง
นี้ยังสงสัยอยู่ ช่วยชี้แจงด้วยครับ ทีนี้มาหน้าที่ 6 ข้อ 7.2 ก่อสร้างปรับปรุงผิว      
จราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนรัชชูปการ งบประมาณ 
853,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพารา
แอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.60 – 10.00 เมตร ไม่ทราบว่าบริเวณ 10.00 
เมตร นี่ตรงไหนครับความกว้างถนนรัชชูปการ  ผมไปดูแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่
ตรงไหน ก็อยากให้นายกฯช่วยชี้แจงด้วยว่า 10 เมตร ถนนรัชชูปการอยู่
ตรงไหน เพราะว่า 5.60 เมตรก็ถือว่ากว้างเยอะ เพราะว่าถ้าดูในแบบนะครับ
ไม่ถึงหน้าโบสถ์คริสต์ห้วยยอดนะครับ มาจดถนนเทศบาล 6 พอดี ก็เลยสงสัย
ว่า 10 เมตร ความกว้างของถนนรัชชูปการอยู่ตรงไหน ช่วยชี้แจงด้วยนะครับ 
ทีนี้ก็มาเรื่องถนน คสล.ของกองการศึกษามีนิดเดียว ถนนรอบสระน้ํา                
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมรางระบาย คสล.ถนนรอบสระน้ํา สนามกีฬากลางอําเภอห้วยยอด 
งบประมาณ 2,365,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 – 8 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 629 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,445 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ขนาดปากรางบน กว้าง 1.50 เมตร ท้องรางกว้าง 0.50 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 135 เมตร ลึก 0.50 เมตร ผมดูในแบบที่ท่านนายกฯ นําเสนอมา 
ถนนจริงๆ 5 เมตร แต่ 5-8 เมตร 8 เมตรตรงไหนครับ เพราะว่าในแบบลาด
ยางไม่ติดถนนทางไปโรงยิมฯ พูดในแบบนะครับ ผมวัดดูแล้วความกว้างของ
ถนนทั้งหมดเท่ากันประมาณ 5 เมตร แต่เขียนว่า 5 -8 เมตร  8 เมตร
ตรงไหนครับ ต้องลงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับ เหมือนเราเพ่ิมเติมยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตตรงไหนครับที่เพ่ิม 8 เมตร เพราะถนนรอบสระเท่ากัน
หมดครับ 5 เมตร ครับนั่นประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ก็สงสัยอยู่นิดครับว่าราง
ระบายน้ําที่ถนนรอบสระน้ํา ที่สร้างอยู่ตรงไหนของสระครับ ก็ช่วยอธิบาย
ด้วยนะครับเพราะว่าไปศึกษาและไปดูแล้วยังมองไม่ออกครับ ผมในฐานะ
สมาชิกฯ ก็ไม่รู้ว่าทําตรงไหนช่วยชี้แจงต่อสภาฯด้วยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ  เชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรี นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี  ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกนะครับ

ที่มีความละเอียดรอบคอบในการรับฟังในการโอนงบประมาณไปตั้งจ่าย
รายการใหม่นะครับ  ซึ่งทุกตัวอักษรทุกรายละเอียดแม่นยําจริงๆครับ สําหรับ 
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เครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง ของสํานักปลัดฯ นะครับติดตั้งที่ห้องทํางานของ
ท่านปลัดสุธรรม เหมไพบูลย์ นะครับ เนื่องจากของเดิมชํารุดนะครับ          
แต่เอกสารเขาเขียนมาแล้วสําหรับห้องทํางานปลัดเทศบาลอยู่แล้วนะครับ 
ส่วนก่อสร้างนะครับ หน้าที่ 3 ข้อ 5.2 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.นะครับ 
อันนี้ที่อ่านไปถูกนะครับ แต่ว่าเอกสารผิดครับก็ขอแก้ไขในส่วนของเอกสาร
นะครับ ถัดมาก็จะเป็นโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมราง
ระบายน้ํา คสล. ถนนรอบสระน้ํา สนามกีฬากลางอําเภอห้วยยอดนะครับ ซึ่ง
ความกว้างของถนน 5-8 เมตร ส่วนของ 8 เมตรนะครับจะอยู่ติดกับถนน
สายสนามกีฬานะครับ ตรงนั้นก็จะมีพ้ืนที่ไปถึงขอบสระประมาณ 8 เมตร           
นะครับ ไหนๆ ทําถนนแล้วก็ทําให้กว้างไปถึงขอบสระเลย หญ้าจะได้ไม่ขึ้น
ตามข้างถนนอีกนะครับ และรางระบายน้ําว่าอยู่ฝั่งไหนนะครับ ก็จะอยู่ ฝั่งที่
ติดกับสระว่ายน้ํานะครับ ซึ่งในแบบจะบอกในรูปอยู่แล้วนะครับว่าราง 135 
เมตรจะอยู่ติดด้านเดียวกับสระว่ายน้ํานะครับ ซึ่งพ้ืนที่ก็ต่างระดับอยู่แล้ว            
น้ําจากสระว่ายน้ําด้านบนก็ไหลลงมายังรางระบายน้ํานี้  ที่จะต้องทําราง
ระบายน้ําเพ่ือรับกับน้ําธรรมชาติที่ไหลลงจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําอยู่แล้วนะครับ 
ส่วนฐานเสาไฟฟ้านะครับ ขนาด 0.40 × 0.80 × 1.20 ตามสูตรกว้าง × 
ยาว  × สูง นะครับ อันนี้ก็เป็นฐานที่สําเร็จรูปเป็นมาตรฐานที่ทางหลวงได้
เห็นชอบและกําหนดแล้วนะครับว่าเสาไฟขนาดความสูง 9 เมตร ต้องใช้ฐาน
ขนาดตามที่ทางหลวงได้กําหนดนะครับ  ในส่วนความกว้างของถนนลาดยาง
พาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนรัชชูปการ 5.60 – 10.00 เมตร อันนี้ก็เป็น
ระยะในการที่ได้ไปตรวจสอบและคิดค่านะครับใน 10 เมตร ก็จะเป็นช่วง
รอยต่อตรงถนนนะครับ ซึ่งจะต้องลาดให้เชื่อมต่อกับถนนในซอยนะครับ           
จะเป็นพ้ืนที่ที่มีความกว้างเพ่ิมขึ้นนะครับตรงนี้ แต่ว่าก็มีปริมาณหรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 1,708 ตารางเมตร อยู่แล้วนะครับ อันนี้เขาก็กําหนดอยู่แล้วว่าคุณ
สร้างอย่างไรก็ได้แต่พ้ืนที่ต้องไม่น้อยกว่า 1,708 ตารางเมตร นะครับ อันนี้
เป็นการคํานวณกว้างๆเพ่ือให้การทํางานสะดวก หรือว่าช่างสามารถคุมงานได้
ดูตามความเหมาะสมนะครับ ซึ่งถ้าเราไปกําหนดไม่มีให้ดิ้นได้นะครับ บางทีก็
ลําบากนะครับในการตรวจรับนะครับ ซึ่งก็เป็นวิธีการดําเนินการในงาน
ก่อสร้างอยู่แล้วนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   มีสมาชิกท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมเชิญครับ เชิญคุณบุญมากฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ตามท่านนายกฯ ได้ชี้แจงที่ผมได้เรียนถามท่านประธานฯ ผ่านไปถึง

คณะผู้บริหาร คือโครงการถนนรอบสระที่ ท่ านบอกว่าจะลาดยาง                      
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตมาจบถนนสนามกีฬา คือถ้าแบบเป็นแบบนี้เวลา
ผู้รับเหมาเขาทํา เราก็เป็นห่วงนะครับเพราะต้องทําตามแบบ เพราะฉะนั้นผม
คิดว่าช่วงถนนติดทั้งสองด้านน่าจะขยายพ้ืนที่ออกให้ติดถนนสนามกีฬาเลย 
เพราะว่าถ้าดูแบบนี้ ถ้าเป็นช่างรับเหมาผมก็ทําแค่นี้นะครับ เพราะเร า             
ไม่ได้เขียนผิวดําผิวจราจรที่ติดกับถนนของเดิมนะครับ ที่ท่านนายกฯ ชี้แจง 
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ผมเข้าใจครับ แต่ว่าแบบที่เขียนมายังไม่ชัดเจนนะครับ เพราะว่าเท่ากันหมด
รอบสระ ทีนี้พอบอกว่า 8 เมตร ท่านนายกฯบอกว่าเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง
ถนนสระน้ํากับถนนสนามกีฬาไปโรงยิมฯ ก็แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องลงสีทึบให้
ชัดเจน เพราะผู้รับเหมาถ้าดูประมาณการแล้วเอาเฉพาะ 5 เมตร เราก็มี
ปัญหาอีก   นะครับติงตรงนี้ไว้ ทีนี้ที่ท่านนายกฯชี้แจงเกี่ยวกับถนนรัชชูปการ 
เพราะในแบบท่านเขียนไว้แค่นี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปทับถนนสายไหนตรงไหน 
เพราะว่ารายละเอียดมีเฉพาะรัชชูปการจดเทศบาล 6 ทีนี้พอมาฝั่งสามัคคี           
นะครับ ก็ไม่ได้ 10 เมตรเหมือนกันตรงนั้น ที่ได้ 10 เมตร คือหน้าโบสถ์
คริสต์ 10 เมตรกว่าๆ ผมไปเช็คแล้วตั้งแต่ริมถนนทั้ง 2 ด้านนะครับ ก็เลย
สงสัยก็เลยเรียนท่านประธานฯ ผ่านไปถึงคณะผู้บริหาร แต่ท่านนายกฯ ชี้แจง
ผมโอเค  แต่ผมก็ดูตามแบบที่อภิปรายก็ดูตามแบบนะครับ ขอขอบคุณ           
นะครับสําหรับคําชี้แจงจากท่านนายกฯ  แต่ที่ผมติงก็เพ่ือความถูกต้องนะครับ 
ผู้รับเหมาเวลาเขาทํางานเดี๋ ยวเกิดผิดพลาดขึ้นมาเราจะขาดทุนครับ             
ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกนะครับ ก็ต้อง
นายกเทศมนตรี   ขออภัยนะครับที่ในแบบนะครับความกว้างของถนนรอบสระ และรูปก็ไม่ได้มี 

ส่วนที่ติดถนน  และแบบของถนนลาดยางรัชชูปการก็เช่นกันนะครับ ต้อง
ขอขอบพระคุณนะครับเพ่ือนสมาชิกที่มีความละเอียดละออในการตรวจสอบ
นะครับ แต่ว่าในการที่จะดําเนินการนะครับ ในการประกาศในงานก่อสร้าง 
หากรูปแบบอะไรขัดแย้งกันนะครับ เขาก็มีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับในการ
ทําประกาศนะครับ ซึ่งหากรูปแบบอะไรที่ขัดแย้งกับเนื้องานนะครับ ก็เป็น
หน้าที่ของช่างผู้ควบคุมงานที่จะได้ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
ถูกต้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ มีสมาชิกฯ ท่านใด จะอภิปรายซักถาม เชิญครับ  ครับเมื่อไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล แล้ว ผมขอถามที่ประชุมแห่งนี้ว่าเห็นควรปิดอภิปรายหรือไม่  ท่านใดเห็น

ควรปิดอภิปรายโปรดยกมือครับ  7 ท่านนะครับ ท่านใดเห็นควรเปิดอภิปราย
ต่อไป โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้
ปิดอภิปรายด้วยมติ 7 ต่อ 0 เสียง 

    ต่อไปผมใคร่ขอมติจากท่านสมาชิกฯ  นะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยกมือครับ 7 ท่านนะครับ  
สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัติ มีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

  เป็นอันว่า  สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้ โอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตาม
ญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
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3.2 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(สถานธนานุบาล) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ   
ประธานสภาเทศบาล    

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่(สถานธนานุบาล) เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด 
อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ.2543 
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 จํานวน  1 ชุด ตามที่ สภาเทศบาลตําบลห้วยยอด  ได้มีมติเห็นชอบ
ให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   
ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ประจําปี 2561 (ครั้งที่ 2)  
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และนายกเทศมนตรีได้ลงนามเพ่ือบังคับใช้เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ไปแล้วนั้น  
เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถานธนานุบาลเทศบาลตําบล               
ห้วยยอด มีความประสงค์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง ,เครื่อง
สํารองไฟฟ้า  จํานวน  4 เครื่อง ,เก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ง  จํานวน 2 ชุด ,ตู้เหล็ก 
จํานวน  1 ชุด  และตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก  จํานวน  5  ตู้  โดยพิจารณาเห็น
ว่าม ีงบประมาณรายจ่ายบางรายการเหลือจ่ายประกอบกับสถานธนานุบาลฯ 
มีความจําเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน จึงจําเป็นต้องขอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึง
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 

หลักการ 
   

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ .2562  
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน  5  รายการ  งบประมาณทั้งสิ้น  
59,700.-  บาท ดังนี้  

1.แผนงานเทศพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จํานวนเงิน  22,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์   จํานวน 1  เครื่อง   

2.แผนงานเทศพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จํานวนเงิน  10,000.-  บาท   
เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน  4  เครื่อง  
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3.แผนงานเทศพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล  งบลงทุน  หมวด

ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวนเงิน  9,000.-  บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีแถว 4 ที่นั่ง  จํานวน  2  ชุด 

4.แผนงานเทศพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวนเงิน  1,200.-  บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าตู้เหล็ก  จํานวน  1 ชุด 

5.แผนงานเทศพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล  งบลงทุน  หมวด
ครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์สํานักงาน  จํานวนเงิน  17,500.-  บาท   เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน  5  ตู้ 

โดยโอนลดจากแผนงานเทศพาณิชย์  งานสถานธนานุบาล  งบกลาง  
ประเภท  ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร  จํานวนเงิน  59,700.-  บาท
(รายละเอียดปรากฏตามบัญชีการโอนแนบท้ายญัตตินี้) 

 

เหตุผล 
 

 เพ่ือให้การบริหารงานสถานธนานุบาลเทศบาลตําบลห้วยยอดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 27  
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ซึ่ง
กําหนดว่า “ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทําให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณานําเสนอสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ  เพ่ือสถานธนานุบาลฯจะได้
ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

 
นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับตามที่นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (สถานธนานุบาล)                

ต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอเชิญครับ              
ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากท่านสมาชิกฯ  นะครับ สมาชิก

ท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ (สถานธนานุบาล) ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอ  โปรดยก
มือครับ  7 ท่านนะครับ  สมาชิกท่านใดไมอ่นุมัต ิมีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

  เป็นอันว่า  สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้ โอนงบประมาณ                
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่                  
(สถานธนานุบาล)  ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 

 

 

 



 - ๑๖-  

 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญคุณสุขขุมฯ มีอะไรครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุขขุม  ศุภศรี   กราบเรียนท่านประธานฯ ที่เคารพครับ กระผมมีเรื่องนิดเดียวครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องเสาไฟฟ้าหักที่ถนนเทศบาล 7 ตั้งอยู่หลายเดือนแล้วครับ ตอนนี้สายถึง

พ้ืน ฝนตกกลัวจะมีการลัดวงจรนะครับ ช่วยฝากท่านประธานผ่านไปยังคณะ
ผู้บริหารช่วยติดตามดูแลให้ผมสักนิดนะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธาน และเพ่ือนสมาชิกฯ กระผมนายธวัขขัย 
นายกเทศมนตรี วรพงศ์พัฒน์  เสาไฟฟ้าถนนเทศบาล 7 นะครับ ทางเทศบาลได้ทําหนังสือขอ

อนุเคราะห์ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาห้วยยอด ให้ช่วยดําเนินการใน
การเลื่อนเสาไฟฟ้าให้ ไปอยู่ด้ านแนวรางระบายน้ํานะครับ ซึ่ ง เราได้
งบประมาณในการจัดทํารางระบายน้ําจากโยธาธิการและผังเมืองนะครับ 
ตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการอยู่นะครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญคุณสุขขุมฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุขขุม  ศุภศรี   กราบเรียนท่านประธานฯ ครับ ก็ต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ 
สมาชิกสภาเทศบาล ติดตามให้พี่น้องประชาชนครับ เดี๋ยวผมจะกลับลงไปพ้ืนที่แล้วจะไปรายงานให้

พ่ีน้องประชาชนทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   วันนี้ก็ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ  จะพิจารณานะครับ  ในนามของสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมใน

วันนี้ และก็ต้องขอขอบคุณพนักงานเทศบาลที่ได้อํานวยความสะดวกให้การ
ประชุมในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๗-  

เลิกประชุมเวลา  11.10   น. 
 
(ลงชื่อ)        สุจิตรา  ชุมนาค     ผู้จดรายงานการประชุม 

                                (นางสุจิตรา ชุมนาค) 
         นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

(ลงชื่อ)      เอก  ตันวโรภาส ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายเอก  ตันวโรภาส) 
               เลขานุการสภาเทศบาล 

 รายงานการประชุมนี้ ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                       
เมื่อวันที่.......18......พฤศจิกายน......2562......เวลา..........13.00.................น.    ณ  ห้องประธานสภาเทศบาล  

     (ลงชื่อ)    สุวรรณ  พจนอารี ประธานกรรมการ กรณียังไม่
ตรวจรายงาน ให้เอาชื่อบรรทัดแรกออก            (นายสุวรรณ  พจนอารี) 
          สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)      สุขขุม ศุภศรี  กรรมการ 
             (นายสุขขุม ศุภศรี)  
           สมาชิกสภาเทศบาล 

     (ลงชื่อ)    ศักดิ์น้อย วังสกุล กรรมการและเลขานุการ 
                                (นายศักดิ์น้อย วังสกุล)  
        สมาชิกสภาเทศบาล 
 

  รายงานการประชุมนี้ได้รับการรับรองจากสภาเทศบาล   ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ......สมัยที่......4....ประจําปี....2562.........ซึ่งประชุมเม่ือวันที่......28.....พฤศจิกายน......2562..... 
 
.    

     (ลงชื่อ)       วิทยา  โลกุตตระ    
                                (นายวิทยา  โลกุตตระ)  
                   ประธานสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด 
 
 
 
 

 

 
 

สําเนาถูกต้อง 

 เอก  ตันวโรภาส 
(นายเอก  ตันวโรภาส)
เลขานุการสภาเทศบาล 
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