
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 

สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี  ๒562 
วันที่  26 กันยายน  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.  นางปัทมา  เรืองอุดมโชคชัย  ผอ.สถานศึกษา ร.ร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา 
  15.  จ่าสิบเอกปัณณวิชญ์ กุลสุข   นิติกรชํานาญการ 
           ๑6  นางพิมมาส   จันทร์ผ่อง  นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
           ๑7.  น.ส.ทิราพร  เกลาเกลี้ยง  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
            18.  นายประสิทธิ์  ดําคง   ผู้ช่วยช่างภาพ 

ส าเนา 
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นายเอก  ตันวโรภาส    เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร            
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี  

2562 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทําหน้าที่ประธานการ
ประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับเชิญนั่งครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  
ประธานสภาเทศบาล  ประจําปี ๒๕62 ซึ่งนายอําเภอห้วยยอดได้ประกาศกําหนดสมัยประชุมสภา 

เทศบาลตําบลห้วยยอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2562 ตั้งแต่
วันที่ 16 - 30 กันยายน  2562 มีกําหนด 15 วัน ตามประกาศอําเภอ    
ห้วยยอด ลงวันที่ 3  กันยายน 2562 ตามที่ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกได้ทราบไป
แล้วนะครับ  และบัดนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้   

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ วันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ 1 เรื่องนะครับ  เทศบาล ฯ รับโอน   
ประธานสภาเทศบาล น.ส.ทิราพร  เกลาเกลี้ยง  ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน โอนมา

จากองค์การบริหารส่วนตําบลปากแจ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562  
ในนามของสภาเทศบาล ขอต้อนรับด้วยความยินดีครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
       2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3     
             ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ 15 สิงหาคม ๒๕62   
       2.2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3     
             ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ 22 สิงหาคม ๒๕62   

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  คุณสุวรรณฯ ครับ      

นายสุวรรณ  พจนอารี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ  และเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ                
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  ผมนายสุวรรณ พจนอารี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด               

และเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอนําเสนอผลการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที ่ 3 ประจําปี 
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และรายงานการประชุม                 
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2562 ซึ่งประชุม
เมื ่อวันที ่ 22 สิงหาคม 2562 ดังนี้  วันที ่ 13 กันยายน 2562 เวลา                
13.0๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมซึ ่งประกอบด้วย                    
นายสุวรรณ  พจนอารี  ประธานกรรมการ นายสุขขุม  ศุภศรี  กรรมการ และ 
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นายศักดิ์น้อย  วังสกุล  กรรมการและเลขานุการ  ได้มาประชุมพร้อมกัน            
ณ  ห้องประธานสภาเทศบาล  เพ่ือตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล              
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2562 และรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจําปี ๒๕62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2562 

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย
ดังกล่าวแล้ว ดังนี้   
1. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕62 

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมเห็นว่าได้บันทึกไว้
ครบถ้วนถูกต้อง จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม  

2. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี 
๒๕62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมเห็นว่าได้
บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้อง จึงมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม จึงให้ส่งรายงาน
การประชุมทั ้ง 2 ฉบับ คืนสภาเทศบาล เพื่อพิจารณารับรองต่อไป 
ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับตามที่คุณสุวรรณฯ ได้นําเสนอผลการตรวจรายงานการ
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมให้ท่านสมาชิกได้ทราบไปแล้วนะครับ  ก็จะขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3 ประจ าปี  
2562  ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2562  มีด้วยกันทั้งหมด  20 
หน้า ตามที่ได้ส่งไปให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ หากสมาชิกท่านใดต้องการ
แก้ไขรายงานการประชุม ขอได้โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

เมื่อไม่มีผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมจากท่านสมาชิกด้วย 
นะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  
โปรดยกมือครับ  7 ท่านนะครับ  ไม่รับรองมีไหมครับ  ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่าที่ประชุมนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี ๒๕62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  
นะครับ 

 ต่อไปก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 
22 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 5 หน้า  ตามที่ได้ส่งไปให้ท่าน
สมาชิกได้ตรวจสอบ หากสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุม             
ขอได้โปรดยกมือครับ  ไม่มีนะครับ 
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เมื่อไม่มีผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมจากท่านสมาชิกด้วย    
นะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัย 
สามัญ สมัยที ่ 3 ครั ้งที ่ 2 ประจําป ี 2562 ซึ ่งประชุมเมื ่อว ันที ่ 22 
สิงหาคม 2562  โปรดยกมือครับ  7 ท่านนะครับ ไม่รับรองมีไหมครับ   
ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่าที่ประชุมนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด  
สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่ 2 ประจําปี ๒๕62 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  22 
สิงหาคม 2562  นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
3.1 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินค่า 
      ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปเบิกจ่าย  
      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลครับ   
ประธานสภาเทศบาล    

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

กันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดิ นและสิ่ งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562           
ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบล
ห้วยยอด อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548         
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 และฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 ตามที่สภาเทศบาลได้มีมติ
เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562 ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําปี 2561  
(ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และนายกเทศมนตรีได้ลงนามเพ่ือ
บังคับใช้เทศบัญญัติดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และสภาเทศบาล
ได้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  
2562  ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการ 
ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 26   
กรกฎาคม  2562  ไปแล้วนั้น  ปรากฏว่า มีค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2562  และที่ได้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าว 
เทศบาลไม่สามารถที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้  และจําเป็นต้องขอกันเงินไว้เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  จึงขอเสนอญัตติกันเงินต่อสภาเทศบาลเพ่ือ
พิจารณา  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
 

ขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวน  6  รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   
6,497,000.-  บาท  ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

1.  ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งภายในสํานักงานเทศบาลตําบลห้วยยอด จํานวน  
10 จุด เป็นเงิน 480,000.-บาท  

2. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ถนนสามัคคี  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดกว้าง  0.50 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  270 
เมตร  ลึก 0.60 เมตร  เป็นเงิน  1,591,000.-  บาท   

3. ก่อสร้างรั้วคอนกรีตพร้อมประตูด้านทิศใต้โรงเรียนเทศบาล             
ห้วยยอดวิทยา  เป็นเงิน  1,070,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตพร้อมประตู ขนาดสูง  1.80  เมตร ยาวไม่น้อยกว่า  97  เมตร 

4. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต  ถนน
รัชชูปการ  เป็นเงิน  853,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 5.60 – 10 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 264 เมตร หนา  0.05  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,708  
ตารางเมตร 

5.  ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัสท์คอนกรีต 
ถนนเทศบาล 8  เป็นเงิน  138,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจร ถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  กว้าง 2.90 – 3.40  เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 81 เมตร หนา 0.05  เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 271  
ตารางเมตร 

6. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ํา 
คสล .  ถนนรอบสระน้ํ า สนามกีฬากลาง อํา เภอห้ วยยอด เป็ น เ งิ น  
2,365,000.-  บาท กว้าง 5 – 8 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  629  เมตร  
หนา 0.05 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  3,445 ตารางเมตร  พร้อมก่อสร้าง
รางระบายน้ํา คสล.ขนาดปากรางบน กว้าง 1.50 เมตร ท้องรางกว้าง        
0.50 เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  135  เมตร ลึก 0.50 เมตร 

เหตุผล 
 

เพ่ือให้เทศบาลสามารถเบิกจ่ายเงินไปชําระผูกพันได้ เมื่อดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว เสร็จ และเ พ่ือให้ เป็นไปตามข้อ 59 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  2 พ.ศ. 2548  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 และ
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาล
เพ่ือพิจารณาอนุมัติเพ่ือเทศบาลจะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 
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นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ  ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ ์
ประธานสภาเทศบาล   ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563  ต่อสภาเทศบาลไปแล้วนั้น  สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย            
ขอเชิญครับ  เชิญคุณบุญมากฯ ครับ 

นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ และสวัสดีเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  กระผมนายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล              

ห้วยยอด ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ขอเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินค่า
ครุภัณฑ์ที่ ดิ นและสิ่ งก่อสร้ างปี งบประมาณ 2562 ไปเบิกจ่ าย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น กระผมในฐานะสมาชิกสภาฯ ก็อยาก
เรียนท่านประธานผ่านไปถึงคณะผู้บริหารว่าการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 
62 ที่ไม่สามารถจะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันได้นั้นด้วยเหตุผล
อันใดนะครับ เพราะว่าโครงการทั้งหมดเป็นโครงการในปีงบประมาณ 62 ซึ่ง
ระยะเวลา 1 ปี ในการบริหารจัดการงบประมาณไปแล้วนั้น โครงการทุกสิ่งที่
นําเสนอสู่สภาฯ ก็เป็นโครงการเร่งด่วนทั้งนั้นนะครับ ก็อยากเรียนท่าน
ประธานผ่านไปถึงคณะผู้บริหารว่าติดขัดเหตุผลอันใดซึ่งไม่สามารถจัดซื้อจัด
จ้างในปีงบประมาณ 62 ได้นะครับ เพราะว่างบประมาณที่ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โดยขอกันเงินไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2563 ซึ่ งมี
งบประมาณถึง 6,497,000 บาทนั้น แล้วโครงการทั้งหมด 6 รายการ เป็น
โครงการซึ่งมีความจําเป็นเร่งด่วนในการบริหารนะครับ ก็อยากฝากว่ามัน
ติดขัดอยู่ตรงไหนซึ่งไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ 62 
ต้องมาขอขยายเวลากันเงินไปจ่ายใน 63 ครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ ที่เคารพ 
นายกเทศมนตรี  กระผมนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี ขอชี้แจงนะครับว่าในการ

จัดซื้อจัดจ้างซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้เข้าสภาฯ เพ่ือโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่นะครับ ซึ่งจากการที่กองคลังได้คํานวณค่าใช้จ่ายเมื่อเดือน
สิงหาคมนะครับที่เราได้ประชุมสภาฯ ไปนะครับ ขณะนั้นงบประมาณรายรับ
ของเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายนนะครับ เทศบาลยังไม่ได้รับงบประมาณ
ยอดดังกล่าวนะครับ ซึ่งในวันที่ 26 นี้ รายรับที่เป็นรายรับประจําเดือน
กันยายนประมาณ  8 ล้านกว่าบาท ซ่ึงเป็นรายได้ที่เข้ามานะครับ และในของ
เดือนสิงหาคม รายได้เข้ามาน้อยนะครับ เข้ามาประมาณ 4 ล้านกว่าบาท        
นะครับ และที่เราโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ทางผู้อํานวยการกองคลังก็ได้
ประมาณรายรับทั้งปีนะครับว่าจํานวนที่เราสามารถดําเนินการโอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ได้ประมาณ 9 ล้านเจ็ดนะครับ เราก็เปิดสภาฯ เพ่ือให้สภาอนุมัติ
รายการที่เป็นการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่นะครับ แต่ว่ายอดเงินที่ได้รับการ
จัดสรรมายังไม่มีเม็ดเงินตามที่ได้คํานวณไดป้ระมาณการไว้ ทําให้ในการจัดซื้อ 
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จัดจ้างไม่มียอดเงินที่จะสามารถการดําเนินการ และอีกเหตุผลหนึ่งนะครับ 
  เช่นรายการที่ 1 กล้องวงจรปิดนะครับ ในการดําเนินการเราต้องมีระบบ

อินเตอร์เน็ตรองรับก่อน แต่ขณะนี้ระบบอินเตอร์เน็ตเรากําลังดําเนินการอยู่
ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องให้ระบบอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยก่อนถึงจะดําเนินการใน
เรื่องกล้องวงจรปิดนะครับ เดี๋ยวพอเราติดตั้งกล้องวงจรปิดไปนะครับ 
อินเตอร์เน็ตเรายังไม่รองรับ มันก็เปิดดูอะไรกันไม่ได้ ก็เป็นปัญหาอีก อันนี้
เรื่องสาเหตุนะครับ และปีนี้ก็ต้องขอขอบคุณกองคลังนะครับที่ได้คํานวณ
งบประมาณที่เหลือจ่ายที่ต้องตกเป็นเงินสะสมประมาณล้านกว่าบาทนะครับ 
ก็เป็นที่น่าประทับใจว่าผู้บริหาร สมาชิกนะครับที่ได้พยายามให้เม็ดเงินในการ
บริหารงบประมาณประจําปีให้มีประโยชน์กับประชาชนนะครับ ให้เกิด
โ ค ร งกา รต่ า ง ๆ  เ พ่ื อ ให้ ป ระชาชน ได้ รั บปร ะ โ ยชน์ สู ง สุ ดนะครั บ                     
ซึ่งปีงบประมาณ 2562 นะครับ งบโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุนนะครับ ซึ่ง
เราก็คิดแล้วน่าจะประมาณ 10 กว่าล้านนะครับ เป็นปีที่เรามีงบประมาณใน
การพัฒนาสูงที่สุดนะครับที่ได้จัดทํา คิดว่าปีต่อ ๆ ไปก็คงจะดําเนินการตาม
แนวทางนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลนะครับ 
ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญคุณชูเกียรติฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายชูเกียรติ  สินไชย กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผมนายชูเกียรติ สินไชย  สมาชิกสภาเทศบาล กไ็ด้ฟังท่านนายกขออนุมัติกันเงิน

ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ไปเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีด้วยกัน 6 รายการ งบประมาณ 6,497,000.-บาท 
ซึ่งผมอยากจะถามท่านประธานผ่านไปท่านนายกฯว่า แต่ละรายการทั้งรายการทั้ง 6 
รายการนี้ครับ ได้ดําเนินการขั้นตอนแต่ละรายการไปถึงไหนแล้วครับ ผมอยากให้
นายกฯได้ชี้แจงแต่ละรายการเลยว่าดําเนินการไปถึงไหนแล้วเพ่ือจะให้พวกผมและ
สมาชิกได้รับทราบและก่อนที่จะมีการขอมติจากสภาฯครับ ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ ครับท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายธวชัชัย วรพงศ์พัฒน์ กราบเรียนท่านประธานสภาและเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ กระผม 
นายกเทศมนตรี นายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี  เรื่องขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ

หลังจากผ่านสภาแล้วยังอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีงบประมาณนะครับ ซึ่งก็จะเร่ง
ดําเนินการเพราะว่าขั้นตอนกระบวนการอะไรต่างๆ เราก็แค่เตรียมไว้ว่าขั้นตอนใน
การขออนุมัติเราเตรียมไว้แล้ว แต่ว่าให้พ้นปีงบประมาณ 2562 ก่อนแล้ว ให้ทาง
สภาเห็นชอบในการกันเงินงบประมาณเพ่ือไปจ่ายในปี 2563 นี้ เราจะดําเนินการ
ทันทีนะครับ เพ่ือให้โครงการต่างๆ ได้ดําเนินการให้เห็นผลในปีงบประมาณ 2563 
นี้นะครับ น่าจะไม่เกินเดือนตุลาคมนะครับ ทุกโครงการก็น่าจะสามารถดําเนินการ 
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จัดซื้อจัดจ้างได้เพราะว่าบางโครงการถ้างบประมาณเกิน 500,000 บาท ก็ต้องใช้
ระบบ E-bidding  นะครับ เพราะว่าขั้นตอนในการดําเนินการอย่างน้อยๆ ตั้งแต่ขอ
อนุมัติจนถึงขั้นตอนไดผู้้รับจ้างต้องใช้เวลาประมาณ 45 วัน อันนี้กระบวนการมันมี 
ขอบเขตวัน เวลา อยู่แล้ว เขาเรียก Timeline ครับ มันจะมี Timeline อยู่แล้วว่าใน
การขออนุมัติ ในการหาผู้รับจ้าง  ในการประกาศกี่วันนะครับ แล้วในการยื่นเรามี
ระยะกี่วันในการเปิดดู แล้วก็ตั้งคณะกรรมการพิจารณาดูนะครับว่า ผู้รับจ้างรายใด
ที่สามารถยื่นโดยที่มีความครบถ้วนของเอกสารอะไรต่างๆในระเบียบวิธีปฏิบัติก็ได้
ดําเนินการอยู่แล้ว ซึ่งของเทศบาลตําบลห้วยยอดนะครับทางผู้ตรวจสอบหรือว่าผู้
กํากับดูแลว่าของเทศบาลตําบลห้วยยอดในการจัดซื้อจัดจ้างเราดําเนินการตาม
รูปแบบ ระเบียบที่เขาให้ปฏิบัตินะครับ ที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่อง
ของการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดหาผู้รับจ้างซึ่งเราก็เป็นองค์กรหนึ่งที่เป็น
ที่ยอมรับนะครับว่า เราสามารถดําเนินการได้ให้ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็วนะครับ
คิดว่าคงพัฒนาให้มีศักยภาพต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ 

 
นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติม เชิญครับ  ครับเมื่อไม่มี
ประธานสภาเทศบาล  ผมขอถามทีป่ระชุมแห่งนี้ว่า เห็นควรปิดอภิปรายหรือไม่ ท่านใดเห็นควรปิด 

อภิปรายโปรดยกมือครับ 7 ท่านนะครับ ท่านใดเห็นควรให้เปิดอภิปราย
 ต่อไป โปรดยกมือครับ ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติเห็นชอบให้ปิดอภิปราย ต่อไปผมจะขอมติ
จากท่านสมาชิกฯ นะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอโปรดยกมือครับ  9 ท่านนะครับ  
สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติมีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

  เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้กันเงินค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   วันนี้ก็ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ  จะพิจารณานะครับ  ในนามของสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมใน

วันนี้ และก็ต้องขอขอบคุณพนักงานเทศบาลที่ได้อํานวยความสะดวกให้การ
ประชุมในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ 
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เลิกประชุมเวลา  10.40   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......สมัยที.่.....4....ประจําปี....2562.........ซึ่งประชุมเม่ือวันที่......28.....พฤศจิกายน......2562..... 
 
.    

     (ลงชื่อ)       วิทยา  โลกุตตระ    
                                (นายวิทยา  โลกุตตระ)  
                   ประธานสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด 
 
 
 
 

 

 

สําเนาถูกต้อง 

 เอก  ตันวโรภาส 
(นายเอก  ตันวโรภาส)
เลขานุการสภาเทศบาล 
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