
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยยอด 
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ผู้มาประชุม 
๑.  นายวิทยา  โลกุตตระ  ประธานสภาเทศบาล 
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  ๓.  นายสุกิจ  พูลศิลป์   สมาชิกสภาเทศบาล 

๔.  นายสุวรรณ  พจนอารี  สมาชิกสภาเทศบาล 
           5.  นายสุขขุม  ศุภศรี   สมาชิกสภาเทศบาล 
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  4.  นายเสริม  วงศ์หนองเตย  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
 5.  นายสุธรรม  เหมไพบูลย์  ปลัดเทศบาล 
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  10.  น.ส.พลอยปภัส วัชรโชคชัยพงษ์  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
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  12. นางปัทมา  เรืองอุดมโชคชัย  ผอ.สถานศึกษา รร.เทศบาลห้วยยอดวิทยา 
  13.  จ่าสิบเอกปัณณวิชญ์ กุลสุข   นิติกรชํานาญการ 
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  16.  นายกฤตภาส ปัญจวงศ ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
  17.  นายเฉลิมศักดิ์ ต้องชู   นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
            18.  นายประสิทธิ์  ดําคง   ผู้ช่วยช่างภาพ 
 
 
 

ส าเนา 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายเอก  ตันวโรภาส    เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร            
เลขานุการสภาเทศบาล  เทศบาล วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด สมัยสามัญ สมัยแรก  

ประจําปี 2562 ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว  ขอเรียน
เชิญท่านประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และทําหน้าที่
ประธานการประชุม ขอเรียนเชิญครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ เชิญนั่งครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล  สมัยแรก  ประจําปี 2562 บัดนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการ 

ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุม 

นายวิทยา  โลกุตตระ  วันนี้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ 2 เรื่องนะครบั คือ เรื่องแรกท่านรอง 
ประธานสภาเทศบาล สมศักดิ์  เรืองอุดมโชคชัย รองนายกเทศมนตรี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่

จังหวัดภูเก็ตนะครับอีกเรืองหนึ่ง คือเทศบาลฯ รับโอนนายกฤตภาส ปัญจวงศ์  
ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ โอนมาจากสํานักงาน
จังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562  

  ในนามของสภาเทศบาล ขอต้อนรับด้วยความยินดีครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   สมัยสามัญ   สมัยท่ี 4  

                                              ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือ 29 พฤศจิกายน 2561   

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล  คุณสุวรรณ  พจนอารี  ครับ      

นายสุวรรณ  พจนอารี  เรียนท่านประธานสภาฯ  ที่เคารพ   และเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน                
สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายสุวรรณ  พจนอารี  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด  และเป็น

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ขอนําเสนอผลการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.0๐ น. คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ซึ ่งประกอบด้วยนายสุวรรณ พจนอารี ประธาน
กรรมการ นายสุขขุม ศุภศรี  กรรมการ ได้มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสภา
เทศบาล  เพ่ือตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ประจําปี ๒๕61 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561  
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ผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยดังกล่าว ที่ประชุม                  

มีมติว่ารายงานการประชุมได้บันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้อง สมควรคงร่างเดิมไว้  
ทุกประการ จึงให้ส่งรายงานการประชุมคืนสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณารับรอง
ต่อไป เลิกประชุมเวลา ๑3.30 น. ลงชื่อ นายสุวรรณ  พจนอารี ประธาน
กรรมการ  นายศักดิ์น้อย วังสกุล นายสุขขุม  ศุภศรี กรรมการ ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ ตามที่คุณสุวรรณฯ ได้นําเสนอผลการตรวจรายงานการ
ประธานสภาเทศบาล  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ 

วันที่  29 พฤศจิกายน 2561  ให้ท่านสมาชิกได้ทราบไปแล้วนะครับ  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด มีด้วยกันทั้งหมด 25 หน้า 
ตามที่ได้ส่งไปให้ ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบ  หากสมาชิกท่านใดต้องการ
แก้ไขรายงานการประชุม ขอได้โปรดยกมือครับ  เชิญคุณสมใจฯ ก่อนครับ
เชิญครับ 

นายสมใจ  วรรณรัตน์   ครับ เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านครับ รายงานการประชุมหน้าที่ 1 นะครับ มีสมาชิกที่เข้ามาประชุม  

มี 1 ท่าน ไม่มาประชุมครับ คือนายสมใจ วรรณรัตน์ แต่วันนั้นผมได้เขียน
ใบลาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนที่จะไปทัศนศึกษาที่เชียงใหม่นะครับ ส่งใบลา
เสร็จเรียบร้อย แต่ว่าในรายงานการประชุมหมายถึงว่าไม่มาประชุมและไม่มี
ใบลาเป็นหลักฐานนะครับ ถ้าหากว่าผมไม่เข้ามาประชุมผมไม่มีหลักฐานอะไร
ทั้งสิ้น 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ วันนั้นผมก็รับทราบนะครับว่าคุณสมใจฯ ลา 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมใจ  วรรณรัตน์   ครับ แต่ว่าในนี้ไม่มาประชุม และไม่มีใบลาด้วยนะครับ ในนี้ก็ไม่แจ้งว่า 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกฯ 1 ท่าน ขอลาการประชุมในครั้งนั้น 
นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ เข้าใจครับ เดี๋ยวยังไง เดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่แก้ไขก่อนนํา 
ประธานสภาเทศบาล เสนอรายงานการประชุมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ 

นายสมใจ  วรรณรัตน์   ครับ ขอบคุณมากครับ ถ้าไม่อย่างนั้นจะเสียหายนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ เข้าใจครับ แต่ในส่วนของเอกสารหลักฐานรับทราบแล้วครับ 
ประธานสภาเทศบาล อันนี้ก็ขออภัยท่านสมาชิกฯ ด้วยนะครับ แล้วผมจะดําเนินการแก้ไขให้ภายใน

วงเล็บว่าท่านลากิจนะครับ ครับขอบคุณมากครับ เชิญคุณบุญมากครับ 
นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้ทรง 
สมาชิกสภาเทศบาล เกียรติทุกท่าน ผมนายบุญมาก เชษฐศิริพงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตําบล           

ห้วยยอด ตามที่ท่านประธานผู้ตรวจรายงานการประชุมกล่าวรายงานนะครับ 
ผมได้ศึกษาดูตามรายละเอียด กราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงประธาน
ตรวจรายงานการประชุมว่าผู้ที่ตรวจรายงานการประชุมนี่ คุณศักดิ์น้อย             
วังสกุล หายไปไหนครับรายชื่อ หรือว่าไม่มาตรวจรายงานการประชุมครับ 
เห็นมีสุขขุม ศุภศรี  สุวรรณ พจนอารี ครับ ขอบคุณครับ 
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นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ เชิญคุณสุวรรณฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุวรรณ  พจนอารี   ครับ ผมกําลังคุยกับสุขขุมฯ อยู่ครับ จะไปให้เจ้าหน้าที่ที่พิมพ์รายการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เมื่อกี้ผมบอกชื่อศักดิ์น้อย  วังสกุล ผมพูดไปเอง ในหนังสือไม่มีครับ 
นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ ก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการแก้ไขนะครับ ผมในฐานะ 
ประธานสภาเทศบาล ประธานก็กราบขออภัยในความผิดพลาดด้วยนะครับ แล้วจะดําเนินการแก้ไข 

ต่อไปครับ 

ครับ มีใครจะแก้ไขอีกไหมครับ เมื่อไม่มีผมก็ขอมติรับรองรายงาน
การประชุมจากท่านสมาชิก สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2561  โปรดยกมือครับ  7 ท่านนะครับ ไม่เห็นด้วยมีไหมครับ  
ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่าที่ประชุมนี้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด  
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน
2561 นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

3.1 เรื่อง ขอแจ้งการลดยอดลูกหนี้ค้างช าระ  

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญ  นายกเทศมนตรี ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ            
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์  นายกเทศมนตรี  เรื่อง ขอแจ้งการลดยอด

ลูกหนี้ค้างชําระ เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด  อ้างถึง หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 4772 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2552 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ ว 4772 ลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การจําหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้าง
ชําระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “การลดยอด
ลูกหนี้ค้างชําระ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ค้าง
ชําระโดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด และได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้
ประจําไว้แล้ว ทําให้มียอดลูกหนี้ค้างชําระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชําระตามความเป็นจริงได้ โดยให้
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และแจ้งสภาท้องถิ่นทราบ” ในการนี้ เทศบาล
เ ท ศ บ า ล มี ลู ก ห นี้ ที่ เ ข้ า ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ จ ะ ต้ อ ง ข อ ล ด ย อ ด ลู ก ห นี้                  
และนายกเทศมนตรีได้อนุมัติให้ลดยอดลูกหนี้แล้ว  จํานวน 1 ราย                 
คือ นางชนัญญา คีรีรักษ์ เป็นลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปี 2558  
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ซึ่งผู้บริหารเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ปรับลดยอดลูกหนี้ค้างชําระตาม
ความเป็นจริง ดังนั้น จึงขอแจ้งการลดยอดลูกหนี้ค้างชําระเพ่ือให้สภา
เทศบาลตําบลห้วยยอดทราบ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขอลดยอดลูกหนี้ค้างชําระ ราย นางชนัญญา คีรีรักษ์ เป็นลูกหนี้ค้าง

ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจําปี 2558 เป็นเงิน 4,500 บาท เทศบาล
ได้แจ้งประเมิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
มาตรา 24 ทวิ แต่เจ้าของทรัพย์สินไม่ได้มายื่นแบบแสดงรายการ ต่อมาได้มา
ชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน โดยจ่ายตามความเป็นจริง คือได้เก็บค่าเช่าบ้าน 
เดือนละ 2,000 บาท ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินประจําปี 2558 เป็นเงิน 
3,000 บาท 

เหตุผล 
เพ่ือให้การดําเนินการลดยอดลูกหนี้ค้างชําระ กรณีองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจัดเกบ็ข้อมูลลูกหนี้ค้างชําระ  โดยไม่มีมูลหนี้หรือจัดเก็บข้อมูล 
ผิดพลาด จะได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้ประจําปีไว้แล้ว ทําให้มียอดลูกหนี้ค้าง
ชําระไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดยอด
ลูกหนี้ค้างชําระตามความเป็นจริงได้ โดยให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติแล้ว 
และแจ้งสภาท้องถิ่นเทศบาลตําบลห้วยยอด เพ่ือทราบต่อไป  จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดพิจารณานําเสนอสภาเทศบาลตําบลห้วยยอดเ พ่ือทราบต่อไป            
ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ  ท่านนายกเทศมนตรีก็ได้แจ้งการลดยอดลูกหนี้ค้างชําระให้ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกได้ทราบไปแล้วนะครับ สมาชิกท่านใดจะสอบถาม  ขอเชิญครับ 
 ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่านายกฯ ได้แจ้งการลดยอดลูกหนี้ค้างชําระให้ท่าน

สมาชิกได้รับทราบแล้วนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจ าปี  ๒๕62   
       และวันเริ่มประชุม 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ด้วยตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒)   
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖  บัญญัติไว้ว่า “ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุม

สามัญครั้งแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปี  ให้สภาเทศบาล
กําหนด  และสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ  ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน  
แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด”  
และตามข้อ ๒๑  แห่งข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  
กําหนดว่า “การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี  ระยะเวลาและ 
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วันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม 
สมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี” 

  ดังนั้น  ในปี  พ.ศ. ๒๕62  จึงต้องกําหนดให้มีสมัยประชุมสามัญ 
สี่สมัยและขอให้ท่านสมาชิกได้กําหนดวันเริ่มประชุมแต่ละสมัยด้วยครับ      
ขอเชิญคุณวิทยา  เบญจกุล  ครับ 

นายวิทยา เบญจกุล  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  กระผมนายวิทยา  เบญจกุล  สมาชิกสภาเทศบาล  ตามที่ท่านประธานได้

ชี้แจงถึงข้อกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องในการประชุมสภาเทศบาล ซึ่ง
กําหนดให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  โดยให้สมาชิกเสนอสมัยประชุมสามัญ
สมัยแรก  และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีนั้น ผมขอเสนอให้มีการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก  ในเดือนกุมภาพันธ์  โดยเริ่มตั้งแต่ 

วันที ่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕62  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐  วัน            
ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างสมัยประชุมสามัญสมัยแรกแล้ว 

  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ขอกําหนดในเดือนพฤษภาคม  ๒๕62 เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕62  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐ วัน 

  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ขอกําหนดในเดือนสิงหาคม  ๒๕62           
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕62 เป็นต้นไป มีกําหนด ๓๐ วัน 

                                                   สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ขอกําหนดในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕62              
เริ่มตั้งแตว่ันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕62 เป็นต้นไป มีกําหนด ๓๐ วัน 

นายวิทยา  โลกุตตระ                      ครบัตามท่ีคุณวิทยา  เบญจกุล เสนอ ขอผู้รับรองด้วยครับ ผู้รับรอง 
ประธานสภาเทศบาล              ถูกต้องนะครับ   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ 
    เมื่อไม่มีถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติให้กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําปี 2562 

จํานวน  ๔  สมัย  ดังนี้ 
  สมัยสามัญ  สมัยแรก  เดือนกุมภาพันธ์   เริ่ มตั้ งแต่วันที่  ๑  

กุมภาพันธ์  ๒๕62  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐  วัน 
  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  เดือนพฤษภาคม  ๒๕62  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  

พฤษภาคม  ๒๕62  เป็นต้นไป  มีกําหนด  ๓๐ วัน 
  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ในเดือนสิงหาคม  ๒๕62  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ 

สิงหาคม ๒๕62 เป็นต้นไป มีกําหนด ๓๐ วัน 
                                              สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ขอกําหนดในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕62              

เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕62 เป็นต้นไป มีกําหนด ๓๐ วัน 
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4.2 เรื่อง  ก าหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก   
      ประจ าปี  ๒๕63   

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญสมาชิกเสนอครับ  เชิญคุณบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  ครับ   
ประธานสภาเทศบาล   

นายบุญมาก  เชษฐศิริพงศ์  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   และสมาชิกสภาเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน  กระผมนายบุญมาก   เชษฐศิริพงศ์   สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ

ให้กําหนดวันเริ่มสมัยประชุม  สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําปี ๒๕63 ตั้งแต่
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕63  เป็นต้นไป  เป็นเวลา  ๓๐  วัน ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ครับ   ตามที่คุณบุญมากฯ เสนอ  ขอผู้รับรองด้วยครับ  ผู้รับรองถูกต้อง 
ประธานสภาเทศบาล นะครับ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกไหมครับ ไม่มีนะครับ              

เมื่อไม่มี  ถือว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติกําหนดให้วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕63  
เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด สมัยสามัญ  สมัยแรก 
ประจําปี ๒๕63 เป็นเวลา ๓๐ วัน ครับ      

4.3 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยน 
      แปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                 
      กองการศึกษา 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กองการศึกษา เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด อ้างถึง ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕41 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 สิ่งที่ส่ง
มาด้วย บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  ๑ ชุด ตามที่เทศบาลได้ตั้งงบประมาณใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงาน
การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 128,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมพร้อม
ติดตั้งประจ าอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา            
2  รายการ โดยรายการที่ 1 คือ พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 30 นิ้ว              
ชนิดติดผนัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตรต่อหนึ่งตัว สามารถปรับแรงลม 
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ได้ 3 ระดับ มีระบบเทอร์โบฟิล  ปรับไฟอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จ านวน 8 ตัว  
จ านวนเงิน 48,000 บาท ไปแล้วนั้น เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการเขียน
คุณสมบัติ ซ่ึงมีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน อาจมีปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
จึงจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ งเป็นอ านาจอนุมัติของสภาเทศบาล     
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕41  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 
2543 ข้อ 29 จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลเพ่ือพิจารณา  โดยมีหลักการ
และเหตุผล  ดังนี้  

        หลักการ 
ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน           
แ ล ะ ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ง บ ล ง ทุ น  ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์  ค รุ ภั ณ ฑ์ ส า นั ก ง า น                     
จ านวน  128,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้งประจ าอาคาร 
อเนกประสงค์  โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  (เอกสารเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  หน้าที่  116)  โดยแก้ไขรายละเอียด
เฉพาะรายการที่ 1  ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมพร้อม
ติดตั้งประจ าอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  ดังนี้ 
1. พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 30 นิ้ว    
ชนิดติดผนัง  พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  60 
ตารางเมตรต่อหนึ่งตัว  สามารถปรับ  
แรงลมได้ 3 ระดับ มีระบบเทอร์โบฟิล 
ปรับไฟอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จ านวน  
8 ตัว จ านวนเงิน  48,000  บาท 
 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมพร้อม
ติดตั้งประจ าอาคารอเนกประสงค์  
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา   
ดังนี้ 
1.พดัลมอุตสาหกรรมติดผนงั ขนาด  
30 นิว้ สามารถปรับแรงลมได ้ 3 
ระดบั  ปรับมุมการสา่ยได ้ 90 องศา  
และไดร้บัการรบัรองจากมาตรฐาน 
ผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)   
พร้อมติดตัง้ จ านวน 8  ตัว  จ านวน
เงิน  48,000  บาท   
        

เหตุผล 
เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย

วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕41 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า 
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ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติ  เพือ่จักได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล คําชี้ แจงงบประมาณรายจ่ าย  ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2562               

กองการศึกษา ต่อสภาเทศบาลไปแล้ว  สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมก็จะขอมติจากท่านสมาชิกฯ นะครับ   
ว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการศึกษา ตามญัตติที่นายกเทศมนตรี
เสนอ  โปรดยกมือครับ 7 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติมีไหมครับ               
ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองการศึกษา 
ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 

4.4 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยน 
      แปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                 
      (กองการศึกษา) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาฯ  ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ   และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   เรื่อง  ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก้ไข

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

(กองการศึกษา)  เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด อ้างถึง  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541 รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 สิ่งที่ส่งมา
ด้วย  1. บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 1 ชุด 2. สําเนาหนังสือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอห้วยยอด ที่ มท 5311.18/หย.1390  ลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2562 จํานวน 1 ชุด ตามที่เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  แผนงาน
กา รศึ กษ า  ง านศึ กษ า ไม่ กํ า หนดระดั บ  ค่ า ที่ ดิ น แล ะสิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง                 
โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าแรงสูงไปโรงยิมเนเซี่ยมและสระว่ายน้ํา
สนามกีฬากลางอําเภอห้วยยอด จํานวน 133003000 บาท ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากก่อนดําเนินการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอห้วยยอดได้เข้าสํารวจ
และตรวจสอบเพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายแล้ว  ปรากฏว่าจะต้องติดตั้งหม้อ 
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แปลงระบบ 3 เฟส ขนาด 160 KVA  เพ่ิมอีกหนึ่งเครื่องและเพ่ิมพ้ืนที่ไป
จนถึ งอาคารศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็ ก  ทํ า ให้ปริมาณงานเดิม เปลี่ ยนไป              
จึงจําเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 รวมทั้งแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 ข้อ 29 จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลเพื่อพิจารณา โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้  

 
หลักการ 

 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กําหนดระดับ  
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการขยายเขต ระบบจําหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูงไปโรงยิมเนเซี่ยม และสระว่ายน้ํา  สนามกีฬากลางอําเภอ           
ห้วยยอด  จํานวน 133003000 บาท (เอกสารเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2562 หน้าที่ 133 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

โดยดํ า เนิ นการขยาย เขตระบบ
จํ าหน่ าย ไฟฟ้าแรงสู ง ไป โ ร งยิ ม           
เนเซี่ยมและสระว่ายน้ํา สนามกีฬา
กลางอําเภอห้วยยอด  มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
1.ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร 
จํานวน 13 ต้น พาดสายเคเบิ้ล
อากาศขนาด 50 ตร.มม” ระยะทาง
ประมาณ 450 เมตร จํานวน 133 
เส้น ตามลําดับ จํานวน 1 งาน  
2.ปรับปรุงรื้อถอนติดตั้งหม้อแปลง
ระบบ 3 เฟส 333000 V/400-
230V –ขนาด 160 KVA จํานวน    
1 เครื่อง ติดตั้งแบบแขวนเสาพร้อม
อุปกรณ์ป้องกันครบชุด จํ านวน           
1 งาน 
3.ปั ก เ สา  คอร .ขนาด  9  เมตร 
จํานวน 1 ต้น พาดสาย CV1x 150 
ตร.มม ระยะทาง 15 เมตร จํานวน 
4 เส้น เดินลอยในอากาศพร้อม
ติดตั้งตู้เมน MDB 250 A แบบตั้ง
พ้ืน (ชนิดกันน้ํา) จํานวน 1 งาน 

โดยดําเนินการขยายเขตระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าแรงสูงไปโรงยิม           
เนเซี่ยม  สระว่ายน้ํา และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สนามกีฬากลาง
อําเภอห้วยยอด มีรายละเอียด 
ดังนี้ 
1.ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร 
จํานวน 21 ต้น พร้อมอุปกรณ์
ประกอบจํานวนครบชุดพาดสาย
เคเบิลอากาศขนาด 50 ตาราง
มิ ล ลิ เ ม ต ร  จํ า น ว น  3  เ ส้ น 
ระยะทาง 454 เมตร 
2.ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 
ขนาด 160 เควี เอ จํานวน 2 
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ครบชุด 
3.รื้อถอนหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 
ขนาด 160 เควี เอ จํานวน 1 
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ครบชุด (นํากลับใช้งานใหม่) 
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4.ค่าธรรมเนียมต่อการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอห้วยยอด จํานวน           
1 งาน 
5.งานปรับปรุงระบบสายเมนเดิม 
จํานวน 1 งาน 
6.อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดจํานวน  1 งาน 

4.ค่าธรรมเนียมต่อการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอห้วยยอด จํานวน 1 
งาน 
 

           เหตุผล 
 เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  รวมทั้งแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ 
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําเสนอต่อสภาเทศบาล
พิจารณาอนุมัติเพ่ือจักได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ประธานสภาเทศบาล คําชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกอง

การศึกษา  สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ  
เมื่อไม่มี ผมก็จะขอมติจากท่านสมาชิกนะครับว่าสมาชิกท่านใดอนุมัติให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กองการศึกษา ตามญัตติที่ นายกเทศมนตรี เสนอโปรดยกมือครั บ                    
7 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติมีไหมครับ ไม่มีนะครับ  

เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กองการศึกษา 
ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 

4.5 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม    
      (กองการศึกษา) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอ

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (กองการศึกษา)   เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบล
ห้วยยอด อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จํานวน 1 ชุด 2. ผังบริเวณ
สถานที่ก่อสร้าง จํานวน 1 ฉบับ ด้วยเทศบาลตําบลห้วยยอด  ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งมี 
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หน้าที่ ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง
คณะผู้บริหารได้ถือเป็นนโยบายสําคัญ  ในการนี้คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  
เห็นว่ามีโครงการที่จําเป็นเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณประจําปี 2562 ไว้ และจําเป็นจะต้องดําเนินการเพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์  มีสถานที่ออกกําลังกายที่ได้มาตรฐาน  และ
ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงข้ึน  จึงดําเนินการก่อสร้างอาคารฟิตเนส 
คสล. ชั้นเดียว  บริเวณสวนตําหนักรื่นรมย์  ขนาด 12 x 12 เมตร  จํานวน  
1  หลัง   โดยใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม  จึงขอเสนอญัตติต่อสภา
เทศบาลตําบลห้วยยอดเพ่ือพิจารณา  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้         

หลักการ 
 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  จํานวน  139283000 บาท  (หนึ่งล้าน
เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคาร
ฟิตเนส คสล. ชั้นเดียว  บริเวณสวนตําหนักรื่นรมย์  ขนาด  12 x 12  เมตร  
จํานวน  1  หลัง   

               เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้  และมี
ความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ  รวมทั้งไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้ง
จ่ายตามรายการดังกล่าวได้  จึงจําเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล  เพ่ือขอ
ใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างตามรายการข้างต้น  ซึ่งเป็นอํานาจ           
การอนุมัติของสภาเทศบาล  ทั้งนี้  เทศบาลมียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะ            
ใช้จ่าย  โดยมียอดเงินสะสมที่จะจ่ายได้ตามระเบียบฯ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562 จํานวน  731643463.44 บาท  (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่
พันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)  และได้กันเงินสะสมสําหรับสํารองจ่าย
เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน  ไว้ตามระเบียบฯ แล้ว จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เทศบาลใช้จ่ายเงิน
สะสม  จํานวน  139283000 บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน)  เป็นค่าโครงการก่อสร้างอาคารฟิตเนส   คสล.  ชั้นเดียวดังกล่าวข้างต้น  
ตามข้อ 89  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง  เพ่ือจะได้ดําเนินการ
ต่อไป ครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ตามท่ี  นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
ประธานสภาเทศบาล (กองการศึกษา) สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ  ไม่มีนะครับ 

เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากท่านสมาชิกนะครับ สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่าย 
เงินสะสม (กองการศึกษา) ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ    
7 ท่านนะครับ   สมาชิกท่านใดไม่อนุมัตมิีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสม            
(กองการศึกษา) ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
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4.6 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม    
      (กองช่าง) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขอ

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง) เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด 
อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การ
ฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบโคม
ไฟฟ้า LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์ จํานวน  ๑  ชุด ด้วยเทศบาลตําบลห้วยยอด   
ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาทาง รักษา
ความสะอาดของถนนทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งคณะผู้บริหารได้ถือ
เป็นนโยบายสําคัญ  ในการนี้คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่ามีโครงการ
ที่จําเป็นเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี ๒๕๖๒ ไว้  และจําเป็นต้องจัดซื้อโคมไฟฟ้า LED เพ่ือปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเทศบาล ๑3 ๕  ให้มีความสว่างมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา ในเวลากลางคืน
มากยิ่งขึ้น โดยใช้จ่ายจากเงินสะสม จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบล
ห้วยยอดเพ่ือพิจารณา  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 
 

           หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม   จํานวน   ๔๖๕3๐๐๐ บาท  (สี่แสนหก

หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  จ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟถนน LED  ขนาด ๑๒๐ วัตต์ 
พร้อมกิ่งและขาจับครบชุด  จํานวน ๓๐ ชุด  เป็นเงิน ๔๖๕3๐๐๐ บาท เพ่ือ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนเทศบาล ๑3 ๕  

                                                         เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ และมีความ

จําเป็นที่จะต้องดําเนินการ  รวมทั้งไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่าย
ตามรายการดังกล่าวได้ จึงจําเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอใช้
จ่ายเงินสะสมเพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ตามรายการข้างต้น ซึ่งเป็นอํานาจการอนุมัติ
ของสภาเทศบาล  ทั้งนี้ เทศบาลมียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้จ่ าย โดยมี
ยอดเงินสะสมที่จะจ่ายได้ตามระเบียบฯ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จํานวนเงิน  ๗3๑๖๔3๔๖๓.๔๔ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยหก 
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สิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์ ) และได้กันเงินสะสมสําหรับสํารองจ่ายเป็น
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไว้ตามระเบียบฯ แล้ว จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เทศบาลใช้จ่าย             
เงินสะสม  จํานวน ๔๖๕3๐๐๐ บาท  (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นค่า
จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์ ดังกล่าวข้างต้น ตามข้อ ๘๙ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ อ้างถึง  เพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไป    
ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับตามท่ี  นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
ประธานสภาเทศบาล (กองช่าง) สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ          

เมื่อไม่มี  ผมจะขอมติจากท่านสมาชิกนะครับ สมาชิกท่านใด                 
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง) ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอ               
โปรดยกมือครับ  7 ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติมี ไหมครับ             
ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสม            
(กองช่าง) ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 

4.7 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม    
      (กองช่าง) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาล ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขอ

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม (กองช่าง) เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด 
อ้างถึง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน         
การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จํานวน  ๑ ชุด ๒.  ผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
จํานวน ๑ ฉบับ  ด้วยเทศบาลตําบลห้วยยอด  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาทาง รักษาความสะอาดของถนนทางเดิน
และที่สาธารณะ รวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน ผู้ สู งอายุ  ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งคณะผู้บริหารได้ถือเป็นนโยบายสําคัญ  
ในการนี้คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีโครงการที่จําเป็นเร่งด่วนที่
ไม่ ได้ ตั้ ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจํ าปี           
๒๕๖๒ ไว้  และจําเป็นจะต้องดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ 
ได้แก่การก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    
พร้อมรางระบายน้ํา คสล. ถนนภายในสวนตําหนักรื่นรมย์ โดยทําการก่อสร้าง 
 



 - ๑๕ 
-  

ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง ๔ เมตร ยาวไม ่
น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๕ เมตร  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒3๐๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. ขนาดปากบนรางกว้าง ๐.๔๐ 
เมตร ท้องรางกว้าง  ๐.๑๕ เมตร  ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร ลึก ๐.๑๒ 
เมตร โดยใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสม  จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล
ตําบลห้วยยอดเพ่ือพิจารณา  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

          หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน ๑3๐๐๑3๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง

พันบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง         
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ํา คสล. ถนนภายในสวนตําหนัก
รื่นรมย์  โดยทําการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือ
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒3๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  
ขนาดปากบนรางกว้าง  ๐.๔๐  เมตร  ท้องรางกว้าง  ๐.๑๕  เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร ลึก ๐.๑๒ เมตร     

 
                                                        เหตุผล 

เนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ และมีความ
จําเป็นที่จะต้องดําเนินการ  รวมทั้งไม่สามารถโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่าย
ตามรายการดังกล่าวได้  จึงจําเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพ่ือขอใช้
จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าก่อสร้างตามรายการข้างต้น  ซึ่งเป็นอํานาจการ
อนุมัติของสภาเทศบาล ทั้งนี้ เทศบาลมียอดเงินสะสมเพียงพอที่จะใช้จ่าย  
โดยมียอดเงินสะสมที่จะจ่ายได้ตามระเบียบฯ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์              
พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนเงิน ๗3๑๖๔3๔๖๓.๔๔ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่
พันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์)  และได้กันเงินสะสมสําหรับสํารอง 
จ่ายเป็นเงินเดือน  ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไว้ตามระเบียบฯ แล้ว จึงเรียนมาเพ่ือ
โปรดเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาล  เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เทศบาลใช้
จ่ายเงินสะสม จํานวน ๑3๐๐๑3๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหนึ่งพันบาทถ้วน) เป็น
ค่ า ก่ อส ร้ า ง โ คร งการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น  ต ามข้ อ  ๘๙  แห่ ง ร ะ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง เพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
ประธานสภาเทศบาล (กองช่าง) สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ เมื่อไม่

มีผมจะขอมติจากท่านสมาชิกนะครับ  สมาชิกท่านใดอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
สะสม (กองช่าง) ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีเสนอ โปรดยกมือครับ   7 ท่าน
นะครับ สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติมีไหมครับ ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสม            
(กองช่าง) ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 
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4.8 ญัตติของนายกเทศมนตรี เรื่อง เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม    
      (กองสาธารณสุขฯ) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   ขอเชิญท่านนายกฯ เสนอญัตติต่อสภาฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล    
นายธวัชชัย  วรพงศ์พัฒน์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  และเพ่ือนสมาชิกที่เคารพ   
นายกเทศมนตรี กระผมนายธวัชชัย วรพงศ์พัฒน์ นายกเทศมนตรี เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติ

ใช้จ่ายเงินสะสม(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) เรียน  ประธานสภาเทศบาล
ต าบลห้วยยอด อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ่งที่ส่งมาด้วย   
๑. แบบโครงการปรับปรุงเมรุเผาศพปลอดมลพิษ จํานวน ๑ ชุด ๒. ประมาณ
ราคาค่าก่อสร้างฯ จํานวน ๑ ชุด ด้วยเทศบาลตําบลห้วยยอด  ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครอ งส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  มี หน้ า ที่ ใ น ก า ร จั ด ให้ มี แ ล ะควบคุ ม สุ ส าน                
และฌาปนสถาน  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. ๒๕๔๒ และอาจจัดทํากิจการ
สุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ประกอบ
กับวัดห้วยยอดได้มอบเมรุวัดห้วยยอดและอาคารให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
เทศบาลแล้ว และจังหวัดตรังได้แจ้งอนุมัติให้เทศบาลรับมอบเมรุและอาคาร
มาเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลแล้ว  เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และ
ปัจจุบันเมรุดังกล่าว ได้ชํารุดทรุดโทรม แตกร้าว และยังใช้ระบบการเผาศพ
โดยการใช้ถ่าน  ต้องใช้เวลานานกว่าจะเผาเสร็จในแต่ละครั้ง และมีมลพิษ
จากควันที่เกิดจากการเผาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยบริเวณ 
ใกล้เคียง ซึ่งไม่มีการปรับปรุงเมรุเผาศพมาเป็นเวลานานแล้ว ผู้บริหารได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้มีการปรับปรุงเผา
ศพปลอดมลพิษ  ใช้เวลาเผาไม่นาน สะดวก ในการนี้ผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าเป็นโครงการที่จําเป็นเร่งด่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้  และจําเป็นจะต้อง
ดําเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยใช้จ่ายงบประมาณจากเงิน
สะสม จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตําบลห้วยยอดเพ่ือพิจารณา โดยมี
หลักการและเหตุผล   

        หลักการ 
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จํานวน  ๒3๗๐๐3๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ด

แสนบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเมรุเผาศพปลอดมลพิษ จํานวน            
๑ หลัง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ห้องเผาศพ    
        2. ห้องเผาควัน  
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     3. งานระบบโครงสร้าง 
4. ประตูห้องเผาศพและระบบขับเคลื่อน 
5. ระบบเปิด-ปิดประตูห้องเผาศพ 
6. ห้องเก็บกระดูก 
7. ปล่องระบายอากาศและระบบท่ออากาศ 

     8. ถังน้ํามัน ระบบท่อและอุปกรณ์ประกอบ 
     9. วัสดุและอุปกรณ์ประกอบหลักของระบบ 
     10. พัดลมเติมอากาศช่วยเผาไหม้ 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตําบลห้วยยอด  ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ

ดังกล่าวไว้  และมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการ  รวมทั้งไม่สามารถโอนเงิน
งบประมาณตั้งจ่ายตามรายการดังกล่าวได้  จึงจําเป็นต้องขออนุมัติต่อสภา
เทศบาล  เพ่ือขอใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือเป็นค่าปรับปรุงเผาศพปลอดมลพิษ            
ซึ่งเป็นอํานาจอนุมัติของสภาเทศบาล  ทั้งนี้เทศบาลมียอดเงินสะสมเพียง
พอที่จะจ่าย  โดยมียอดเงินสะสมที่จะจ่ายได้ตามระเบียบฯ ณ วันที่ ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จํานวนเงิน  ๗3๑๖๔3๔๖๓.๔๔-บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหก
หมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบสามบาทสี่สิบสี่สตางค์) และได้กันเงินสะสมสําหรับ
สํารองจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ไว้ตามระเบียบฯ แล้ว จึงเรียน
มาเพ่ือโปรดนําเสนอที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้เทศบาลใช้
จ่ายเงินสะสม  จํานวน  ๒3๗๐๐3๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)   
เป็นค่าปรับปรุง เมรุ เผาศพปลอดมลพิษ  ตามข้อ ๘๙ แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยที่อ้างถึง  เพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวิทยา  โลกุตตระ  ครับตามท่ี  นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
ประธานสภาเทศบาล (กองสาธารณสุขฯ ) สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย ขอเชิญครับ            

ไม่มีนะครับ เมื่อไม่มีผมจะขอมติจากท่านสมาชิกนะครับ สมาชิกท่านใด                 
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม (กองสาธารณสุขฯ) ตามญัตติที่นายกเทศมนตรี
เสนอ  โปรดยกมือครับ  7 ท่านนะครับ  สมาชิกท่านใดไม่อนุมัติมีไหมครับ 
ไม่มีนะครับ 

เป็นอันว่า สภาเทศบาลแห่งนี้มีมติอนุมัติ ให้ ใช้จ่ายเงินสะสม            
(กองสาธารณสุขฯ ) ตามญัตติท่ีนายกเทศมนตรีเสนอนะครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายวิทยา  โลกุตตระ   วันนี้ก็ไม่มีเรื่องอ่ืนๆ  จะพิจารณานะครับ  ในนามของสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาประชุมใน

วันนี้ และก็ต้องขอขอบคุณพนักงานเทศบาลที่ได้อํานวยความสะดวกให้การ
ประชุมในครั้งนี้สําเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุมครับ 
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เลิกประชุมเวลา  10.50   น. 
 
(ลงชื่อ)        สุจิตรา  ชุมนาค     ผู้จดรายงานการประชุม 

                                (นางสุจิตรา ชุมนาค) 
         นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

(ลงชื่อ)      เอก  ตันวโรภาส ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                          (นายเอก  ตันวโรภาส) 
               เลขานุการสภาเทศบาล 

  รายงานการประชุมนี้ ได้รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                       
เมื่อวันที่............10.........พฤษภาคม......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 
 

  รายงานการประชุมนี้   ได้รับการรับรองจากสภาเทศบาล  ในคราวการประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ....สมัยที่...2.....ประจําปี...2562..........ซึ่งประชุมเม่ือวันที่........28......พฤษภาคม....2562.............
    

 
 
     (ลงชื่อ)     วิทยา  โลกุตตระ    
                                      (นายวิทยา  โลกุตตระ)  
                  ประธานสภาเทศบาลตําบลห้วยยอด 
 
 
             สําเนาถูกต้อง 
          เอก   ตันวโรภาส 
       (นายเอก   ตันวโรภาส) 
       เลขานุการสภาเทศบาล 
 


