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 รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยวิสามัญท่ี 4/๒๕62 ครั้งท่ี  1 

วันพุธที่ 30 ตุลาคม  2562  เวลา 10.00 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ถ้ามี) 
   2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญท่ี  3/2562 ครั้งที่  1 
   2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่  3/2562 ครั้งที่  2 
   2.3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญท่ี 3/2562 ครั้งที่  1 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง เรื่องเร่งด่วนเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี
ประสบภัยพิบัติ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   
6.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563   
6.2 ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2563 
6.3 ญัตติขออนุมัติจ าหน่ายครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 

 

ระเบียบวาระท่ี  7 เรื่อง ญัตติอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   .................................................................................................................... 
   .....................................................................................................................  
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พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
-วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็กสมัยวิสามัญที่ 4/2562 ครั้งที ่1 วันพุธที ่ 30 ตุลาคม 2562 
วันนี้ที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการประชุมค่ะ เรียนเชิญค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านปลัดนที  มูลสมบัติ  หัวหน้ากองเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา
เทศบาลสมัยวิสามัญที่ 4/๒๕62 ครั้งที่  1 ในวันพุธที่  30  ตุลาคม  2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กประธานสภาฯด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่  1 
   2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่  2 
   2.3 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญท่ี 3/2562 ครั้งที่ 1 
เชิญท่านประธานตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพตามที่สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้ประชุมไปเมื่อคราวสมัยสามัญที่ 3/2562 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และสมัยวิสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 ไปแล้วนั้น  ฝ่ายคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเพื่อรับรองต่อไปขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านสมาชิกสภาฯตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือจะได้รับรองรายงานการประชุม  เชิญครับ  มีสมาชิกท่านใด
จะให้แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภา) 
-เห็นด้วยจ านวน 12 เสียง 
 

มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมเห็นด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สามัญท่ี 3/2561 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 และสมัยวิสามัญที่ 3 2562 ครั้งท่ี 1 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไปเป็น ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง เรื่องเร่งด่วนเสนอเพ่ือทราบ 

5.1 โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี
ประสบภัยพิบัติ 

เชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจ้งให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ทราบครับ  
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ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ที่ เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยเม็ก ส าหรับวาระในการที่แจ้งให้ทราบ ข้อ 5.1 โครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ ตามที่เทศบาลได้รับงบประมาณเป็นรายจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัย  ซึ่งทั่วทั้งประเทศมีเพียง 29  แห่ง  เนื่องจากว่าโครงการ
อ่ืนๆที่น าเสนอกระผมได้รับแจ้งจากท่านท้องถิ่นอ าเภอห้วยเม็กซึ่งเป็นเลขาฯของคณะกรรมการพิจารณานะครับ
ว่าโครงการที่เทศบาลต าบลห้วยเม็กได้น าเสนอทั้ง 11 โครงการผ่านการประชุมของคณะกรรมการของอ าเภอ
และของจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการให้กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา  
ขออนุญาตน าเรียนว่าจังหวัดพิจารณาอนุมัติโครงการของเทศบาลเราแล้วเหลือแค่กรมฯก็ต้องรอฟังผลการอนุมัติ
ครับในวาระนี้ขอแจ้งทั้ง 11 โครงการให้ท่านสมาชิกได้รับทราบดังต่อไปนี้ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาลเส้นดอนปู่ตา-แยกทางไปบ่อขยะ เริ่มจาก
เชื่อมถนน คสล.เดิม ถึง กม.0.185บ้านพนมทอง หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  
งบประมาณ 496,600.00 บาท 

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจาก 4 แยกบ้านพานสุวรรณถึง กม.0.230(ทางไป
หนองบง) บ้านพานสุวรรณ หมู่ที่  2 ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์   งบประมาณ
499,900.00 บาท 

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจาก สามแยก (ข้างฉางข้าวหมู่ที่ 4) – กม. 0.230  
บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  งบประมาณ  499,900.00 บาท 

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลแยกหนองบง – 5 ธันวา บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 
11 เริ่มจากเชื่อมถนน คสล.เดิม ถึง กม.0.185 (ทางไปถนน 5 ธันวา)บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 11 ต าบลห้วยเม็ก  
อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  งบประมาณ 496,600.00 บาท 

5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล เริ่มจาก สามแยกสวนสิบแสน ถึง กม.300  
บ้านรุงอรุณ หมู่ที่ 14 ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  งบประมาณ 484,300.00 บาท 

6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล แยกร้านพูนทรัพย์-วัดป่าธรรมพิทักษ์ เริ่มจาก
เชื่อมถนน คสล.เดิมถึง กม.230 (ทางไปพระธาตุพนมจ าลอง อ.ห้วยเม็ก)บ้านธาตุพนม หมู่ที่ 15 ต าบลห้วยเม็ก  
อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  งบประมาณ  499,900.00 บาท 

7.โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรังเริ่มจากฝายทดน้ าล าห้วยใหญ่ ถึง ทางโค้งไปวัด
ธรรมพิทักษ์ บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 4 ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  งบประมาณ 
452,500.00  บาท 

8.โครงการปรับปรุงผิวจราจรเริ่มจากสามแยกดอนปู่ตา–กม.0.235 (ทางไปบ้านพนมทอง)บ้านหน่อค า 
หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  งบประมาณ  497,100.00 บาท 

9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล เริ่มจากเชื่อมถนนคสล.เดิม(ซอยธกส.เก่า) ถึง 
กม.0.185 (ทางไปบ้านเนินลาดบ้านหน่อค า หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  
งบประมาณ  499,900.00  บาท 

10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลเส้นบ่อขยะ  บ้านห้วยเม็ก  หมู่ที่ 13 เริ่ม
จากแยกทางไปบ่อขยะ ถึง กม.230 (ทางไปบ่อขยะ)บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่ 13 ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ์  งบประมาณ 499,900.00 บาท 
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11.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเริ่มจากท่อระบายน้ า(ล าห้วยใหญ่) ถึง กม.0.400 (ทางไปวัดธรรม
พิทักษ์)บ้านธาตุพนม หมู่ที่ 15 ต าบลห้วยเม็ก อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 72,800.00 บาท  
ทั้ง 11 โครงการรวมเป็นเงิน  4,999,600 บาท คงเหลือ 400 บาท ส่งคืนคลังของรัฐบาลซึ่งน่าจะครอบคลุม
พ้ืนที่ได้พอสมควรตรงนี้เป็นงบประมาณของงบฟ้ืนฟูภัยพิบัติแจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบหากว่าได้รับการ
อนุมัติจากรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการได้เมื่อไรกระผมก็จะน าเสนอเข้าที่ประชุมสภาอีกรอบ
หนึ่งครับ  ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ต่อไปเข้าระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องท่ีเสนอใหม่  6.1ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563
เชิญท่านปลัดชี้แจงครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยเม็ก 6.1  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ในงบประมาณของรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2563  เทศบาลของเราได้พิจารณาโครงการก่อสร้างในหมวดของค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างมีหลาย
โครงการแต่เนื่องจากว่ามีบางโครงการที่กระผมได้น าจากเทศบัญญัติซึ่งท่านสมาชิกสภาฯได้รับปากกับพ่ีน้อง
ประชาชนจะด าเนินการ  กระผมจึงน าบางโครงการออกจากเทศบัญญัติเพ่ือมาจ่ายในงบของการฟ้ืนฟูภัยพิบัติที่
กระผมได้น าเรียนไปนั้นและบางโครงการน าไปใส่ในการจ่ายขาดเงินสะสม  จึงท าให้งบประมาณในเทศบัญญัติที่
น าออกมาใช้จ่ายแล้วไม่มีโครงการที่จะรองรับจึงจ าเป็นต้องเสนองบประมาณในจุดนี้เพ่ือให้สภาฯได้พิจารณา
ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าการจ่ายขาดเงินสะสมและโครงการฟ้ืนฟูภัยพิบัติมีหลักเกณฑ์มี
ระเบียบที่มีบางโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ยกตัวอย่างเช่นครุภัณฑ์ที่ใช้ในส านักงานหรือบางโครงการที่
ก่อสร้างในส านักงานซึ่งไม่ครอบคลุมไม่เข้าหลักเกณฑข์องงบภัยพิบัติไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการจ่ายขาดเงินสะสม 
จึงต้องขออนุมัติโอนงบประมาณในส่วนนี้ครับ 

หลักการและเหตุผลเรื่องการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563 
หลักการ 

ตามที่เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563  และมีผลบังคับใช้  
ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2562  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณที่ตั้งเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  
หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ที่ต้องตั้งงบประมาณขึ้นใหม่  หรือต้องการเพ่ิมงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  ก็สามารถ
โอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีตั้งเอาไว้นั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 ข้อกฎหมาย  ระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ.  2541 
  ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้จ านวน
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

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

เพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และผู้ว่าราชการอนุมัติ 
เหตุผล 

จากการรายงานของส านักปลัดเทศบาล   กองคลัง  กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกอง
การศึกษา ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารงาน  พบว่ามีบางรายการที่ต้องให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าที่  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  เพ่ิมสะดวกรวดเร็ว  และ
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มีประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภา
ต าบลห้วยเม็ก  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลห้วยเม็กตามกฎหมายดังนี้ 

 
ล าดับ

ที ่
โอนลด โอนเพ่ิม 

รายการ โอนลด- 
(บาท) 

รายการ โอนเพ่ิม+ 
(บาท) 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
-ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  11  สถานท่ีก่อสร้าง ถนนเทศบาลแยก
หนองบง-ถนน 5 ธันวา หมู่ท่ี 11   ลักษณะ
งาน  ถนน คสล.กว้าง 5 เมตรยาว 185 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  925  ตร.ม. รวมความยาวท้ัง
โครงการ  185  ม.  

 
496,600 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

กองช่าง(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
1.ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหาร ท่ัวไปเกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สถานท่ีก่อสร้าง เริ่มจากเชื่อมถนน คสล.เดิม  
ถึง 4 แยกท้ายหมู่บ้าน ถนนเส้นรอบหมู่บ้าน  
บ้านพนมทอง  หมู่ท่ี  7  ลักษณะงาน  ถนน  
คสล.กว้าง  5.00 ม.  ยาว  20.00  ม.  หนา  
20.00  ม.  หนา  0.15  ม. ปีกถนนกว้าง  
1.00 ม.  ยาว  150 ม.หนา  0.15  ม.  หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 103.00 ตร.ม.  
2.ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทป้ายโครงการ
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 

 
53,400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

233,000 
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3. 
 
 
 
 
 

-ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  2  สถานท่ีก่อสร้าง ถนนร่วมมิตร หมู่ท่ี 
2   ลักษณะงาน  ถนน คสล. ช่วงท่ี 1 กว้าง 
4 เมตรยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 80 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  880  ตร.ม. รวมความยาวท้ัง
โครงการ  200  ม. 
 
-ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคาร เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 13 สถานท่ีก่อสร้าง ถนนเทศบาลเส้น
ไปบ่อขยะ หมู่ท่ี  13  ลักษณะงาน  ถนน คส

471,200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

499,900 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
3.ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหาร ท่ัวไปเกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทงานอาคาร  
ก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  
ปริมาณโรงจอดรถ  ขนาด  10  คัน/1  โรงจอด  
ขนาดยาว  24.00  ม.กว้าง  5.00  เมตร 
4.ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหาร ท่ัวไปเกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทงานอาคาร  
โครงการก่อสร้ างถนน คสล.+ถมดินและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
(ตามแบบเทศบาลก าหนด)   
5.ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหาร ท่ัวไปเกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทงานอาคาร  
โครงการก่อสร้างห้องน้ าเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 
458,200 

 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 
 
 

500,000 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

ล.กว้าง 4 เมตรยาว 230 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตร.
ม.รวมความยาวท้ังโครงการ 230  ม 
 
- หมู่ท่ี  15   ลักษณะงาน  ถนน คสล. กว้าง 
4 เมตรยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือด้านการเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
อาคาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  15  สถานท่ีก่อสร้าง ถนน
เทศบาลแยกร้านพูนทรัพย์ - วัดป่าธรรม
พิทักษ์  พื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 920 ตร.
ม. รวมความยาวท้ังโครงการ  230  ม. 
 
-ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคาร  เพื่อ
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี  7  สถานท่ีก่อสร้าง ถนนเทศบาลเส้น
ดอนปู่ตา - แยกทางไปบ่ขยะหมู่ท่ี 7 ลักษณะ
งาน  ถนน คสล. กว้าง 5 เมตรยาว  185 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 925 ตร.ม. รวมความยาวท้ัง
โครงการ  185  ม. 
 
ส านักปลดัเทศบาล 
-ด้านบริหารท่ัวไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป  งบบุคลากร  หมวด
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  ประเภทเงินเดือน
นายก/รองนายก  เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
นายกเทศมนตรี และจ่ายเป็นเงินเดือนรอง
นายกเทศมนตรี    

 
 
 
 

499,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

496,600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
450,200 

ปริมาณงาน  ก่อสร้างห้องน้ า คสล.ขนาดกว้าง 
5.50 เมตร  ยาว  12.00 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า  66  ตารางเมตร  
6.ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหาร ท่ัวไปเกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวด
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทงานอาคาร  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ท่ี  11  สถานท่ี
ก่อสร้าง  บ้านห้วยเม็ก  หมู่ท่ี  11  เริ่มสี่แยก
วัดกลางห้วยเม็ก-สี่แยกเมรุวัดกลางห้วยเม็ก(ท้ัง 
2 ฝั่ง)  ลักษณะงาน  ขยายผิวจราจร คสล. 1)
ฝั่งก าแพงวัด ความกว้างจุดเริ่มต้น 1.70 ม. 
ความกว้างจุดสิ้นสุด  1.00 ม. ยาว 132.00 
ม. หนา 0.15 ม. 2)ฝั่งร้านค้าความกว้าง
จุดเริ่มต้นกว้าง 2.10 ม. ความกว้างจุดสิ้นสุด 
1.80 ม. ยาว 132.00ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 435.60 ตร.ม.ตาม
แบบเทศบาลก าหนด 
 7.ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหาร ท่ัวไปเกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เพื่อ
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จ านวน  1  เครื่อง 
คุณลักษณะพืน้ฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมี
หน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
– มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย  

 
 
 

233,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22,000 
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- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
12 น้ิว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
8.ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหาร ท่ัวไปเกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   
เพื่อจัดซ้ือเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า(แบบข้อ
แข็ง) จ านวน  1  เครื่อง  รายละเอียดดังนี้ 
1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.4  แรงม้า 
3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  ซีซี 
4.พร้อมใบมีด 
9.ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหาร ท่ัวไปเกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร   เพื่อ
จัดซ้ือเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งเครื่องยนต์
เบนซิน  สูบน้ าได้ 1,000  ลิตรต่อนาที   
ขนาด  5  แรงม้า จ านวน  1  เครื่อง   
 
รายละเอียดดังนี้ 

(1) เป็นเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์
เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้าหรือขนาด
ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 160 ซีซี  
(2)  ขนาดท่อส่ งส่ ง ไม่ น้อยกว่ า  3 น้ิ ว  (75 
มิลลิเมตร)  
(3) สูบน้ าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด 
(4) ส่งน้ าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 
30 ฟุต  
(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ าและของ
เครื่องยนต์ ต้องมีครบชุด พร้อมท่ีจะใช้งานได้ 

กองคลัง 
10.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้
สอย  ประเภทรายจ่ายท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเ่ข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400,000 
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ๆ  โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน   
11.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อ
จัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  จ านวน  2  เครื่อง 
คุณลักษณะพืน้ฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  
1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมี
หน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  
2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
– มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
12 น้ิว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 
12.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อ
จัดซ้ือเก้าอี้พนักงานกองคลัง จ านวน  1  ตัว 
13.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า

 
 

44,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,500 
 
 
 

16,500 
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ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อ
จัดซ้ือตู้ช่องเก็บเอกสาร  จ านวน  3 หลัง 
14.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อ
จัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด  จ านวน  2 
หลัง  
15.ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงาน
สาธารณสุ ข   ง านบริ หาร ท่ั ว ไป เกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
บริหารขา สะโพก หัวไหล่ (แบบโยก เดินสลับ
เท้า) ขนาด กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง 
๑๖๐ ซม.  จ านวน ๑ เครื่อง  
16.ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงาน
สาธารณสุ ข   ง านบริ หาร ท่ั ว ไป เกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
บริหาร  ข้อเข่า ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กน่ัง
ตรง) ขนาด กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง 
๙๐ ซม.  จ านวน ๑ เครื่อง  
17.ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงาน
สาธารณสุ ข   ง านบริ หาร ท่ั ว ไป เกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
บริหารข้อเข่า ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง) 
ขนาด กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๘๐ 
ซม. จ านวน ๑ เครื่อง  
18.ด้านบริการชุมชนและสังคม   แผนงาน
สาธารณสุ ข   ง านบริ หาร ท่ั ว ไป เกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
บริหารแขน  เข่า ลดหน้าท้อง(แบบถีบ ดึงล้อ
ยาง ขนาดกว้าง 100 ซม. ยาว 100  ซม.สูง 
100 ซม. จ านวน  1  เครื่อง 
19.ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สาธารณสุ ข   ง านบริ หาร ท่ั ว ไป เกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว) ขนาด 
กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๐๐ ซม.    
จ านวน ๑ เครื่อง  
  20. ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สาธารณสุ ข   ง านบริ หาร ท่ั ว ไป เกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ  จัดซื้ออุปกรณ์บริหาร
ขา สะโพก (แบบเดินสลับเท้า) ขนาด กว้าง 
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๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๙๐ ซม.     จ านวน 
๑ เครื่อง  
21. ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สาธารณสุ ข   ง านบริ หาร ท่ั ว ไป เกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
บริหารข้อสะโพก (แบบเดินสลับเท้า) ขนาด 
กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๙๐ ซม.
จ านวน ๑ เครื่อง 
22. ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สาธารณสุ ข   ง านบริ หาร ท่ั ว ไป เกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
บริหารขาสะโพก หัวไหล่ (แบบโยก วิ่งล้อถ่วง) 
ขนาด กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๖๐ 
ซม. จ านวน ๑ เครื่อง 
23. ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สาธารณสุ ข   ง านบริ หาร ท่ั ว ไป เกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
บริหารข้อสะโพก  (แบบแกว่งตัว) ขนาด กว้าง 
๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ ซม. สูง ๑๒๐ ซม. จ านวน 
๑ เครื่อง  
24. ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สาธารณสุ ข   ง านบริ หาร ท่ั ว ไป เกี่ ย วกั บ
สาธารณสุข  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์   
ประเภทครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
บริหารขา สะโพก หัวไหล่ (แบบโยก เดินสลับ
เท้าเพลาคู่) ขนาด กว้าง ๑๐๐ ซม. ยาว ๑๐๐ 
ซม. สูง ๑๖๐ ซม. จ านวน ๑ เครื่อง  
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   ส านักปลัดเทศบาล(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

29.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซ้ือโต๊ะ
ท างานของนิติกร  จ านวน  1 ตัว 

30.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซ้ือโต๊ะ
ท างานของนักวิเคราะห์ฯจ านวน  1 ตัว 

31.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  

 

10,000 

 

 

10,000 

 

 

3,000 

 



12 
 

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้
ท างานของนิติกร  จ านวน  1 ตัว 

32.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้
ท างานของนักวิเคราะห์ฯจ านวน  1 ตัว 

33.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซ้ือเก้าอี้
ท างานของนักจัดการงานทั่วไป จ านวน 1 ตัว 

34.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประ เภทครุ ภัณฑ์ ส า นัก ง าน   เพื่ อ จั ด ซ้ื อ
เครื่องปรับอากาศขนาด  13,000  บีทียู 
จ านวน 1 ตัว  ตามรายละเอียดดังนี้ 

-เป็นขนาดท่ีก าหนดไม่ต่ ากว่า  13,000 บีทียู 

-ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดต้ัง 

-เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท า
ความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู  ต้อง
ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัด
ไฟฟ้า เบอร์  5 

-ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูป
ท้ังชุด  ท้ังหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

- มี ค ว า ม ห น่ ว ง เ ว ล า ก า ร ท า ง า น ข อ ง
คอมเพรสเซอร์ 

-การจัด ซ้ือ เครื่ องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ 
(นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณา
ด้านราคาแล้วเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควร
พิ จ ารณาจั ด ซ้ือ เครื่ อ งปรับอากาศ ท่ีมี ค่ า
ประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล(SEER) 

สูงกว่า 
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-การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  
ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังน้ี  สวิตซ์  1  ตัวท่อ
ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว  4  เมตร  สายไฟ
ยาวไม่เกิน  15 เมตร 

35.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ จ านวน  1 ตัว 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  

1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมี
หน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  

2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

– มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
12 น้ิว  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
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- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

36.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อจัดซ้ือตู้เหล็ก
บานเลื่อนกระจก  3  ชั้น  ขนาด  5  ฟุต 
จ านวน  2 หลัง 

37.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อจัดซ้ือ
ไมค์โครโฟนไร้สาย  จ านวน  1 ชุด 

38.ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารท่ัวไป  
งานบริหารท่ัวไป  งบอุดหนุน  หมวดเงิน
อุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนเอกชน  เพื่อ
อุดหนุนกลุ่มอาชีพ  หมู่ท่ี  10 

กองการศึกษา(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 

39.ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  เพื่อจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
จ านวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะพืน้ฐาน  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 
4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี
คุณลักษณะ อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี  

1. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อย กว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz และมี
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หน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ  

2. ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อย กว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.6 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่ม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้อง
ใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  

– มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 
Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย  

- มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 
12 น้ิว  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกว่า จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 
802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

40.ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซ้ือเครื่อง
เครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)จ านวน 
1 เครื่อง   

ตามรายละเอียดดังนี ้
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- เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสามารถเป็น Printer, 
Copier , Scanner และ Fax ภายในเครื่อง
เดียวกัน  

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงาน
ผู้ผลิต  

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi  

- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ 
A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 
8 ภาพต่อ นาที (ipm)  

- มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 
ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 
ภาพต่อนาที (ipm)  

- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) 
ได้ 

 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi  

- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto 
Document Feed) 

 – สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ท้ังสีและขาวด า 

 - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 
ส าเนา 

- สามารถย่อและขยายได้25 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต์  

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 
หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  

- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้  
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- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  

- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom 

41.ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
การศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อจัดซ้ือชุดเครื่องเสียง
เคลื่อนท่ี จ านวน 1 ชุด 

 

 

 

20,000 

 

ขออนุญาตน าเรียนจึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพ่ือพิจารณาขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะอภิปรายหรือไม่  เชิญครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วง  สมาชิกสภาเทศบาลผมตั้งข้อสังเกตหรือว่าผมไม่
เข้าใจก็ไม่ทราบนะครับๆหมู่ที่ 15 ทุกปีก็ผ่านเทศบัญญัติไปแล้วหากว่างบของภัยพิบัติจะให้อีกนั้นอยากให้คง
ตรงนั้นไว้เหมือนเดิมแล้วหากว่างบของภัยพิบัตินั้นอยากให้สร้างต่อออกไปอีกจะได้หรือไม่ครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านปลัดได้ชี้แจงครับ  ในเทศบัญญัตินั้นเราได้ท าการพิจารณากันมาแล้ว แต่อยากจะด าเนินการให้เร็วหาก
ว่าจะรอเงินงบประมาณต้องรอช่วงเดือน กรกฎาคมหรือสิงหาคม ของปี 2563 ดังนั้นจึงอยากให้โครงการเร็วๆ
กระผมจึงดึงโครงการในส่วนนี้ออกมาด าเนินการก่อน  ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้เรียนถามนั้นหากไม่โอน
โครงการนี้ออกหมู่บ้านอ่ืนก็จะไม่ได้โครงการเพราะว่างบประมาณจะไปกองอยู่ที่หมู่ 15 ต้องแบ่งๆกันให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนทีค่รับ ขออนุญาตน าเรียนครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับท่านดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา 
ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  
ส าหรับญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตามท่ีฝ่ายบริหารได้เสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตาม
ข้อที่ 1 – 6 กระผมเห็นว่ามีความจ าเป็นและมีเหตุผลที่ต้องด าเนินการครับ ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับท่านอดิศักดิ์  โสภา ครับ 
นายอดิศักดิ์  โสภา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผมนายอดิศักดิ์  
โสภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ตามที่ดูตามเอกสารและตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจง  ดีนะครับที่จะท า
ส่วนหย่อมและสถานที่ที่ออกก าลังกายได้  แต่ที่กระผมเป็นห่วงก็คือในเมื่อเครื่องออกก าลังกายตรงนั้นในเวลา
กลางคืนตามที่กระผมได้ผ่านไปจะมีกลุ่มวัยรุ่นขอใช้ค าว่ามั่วสุ่มนะครับ  กระผมเป็นห่วงเครื่องออกก าลังกายของ

รวมโอนลด 2,914,400 รวมโอนเพ่ิม 2,914,400 
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เราครับเนื่องจากว่าเราก็มีบทเรียนของหนองบงที่ผ่านมาอยู่แล้ว  อยากทราบว่าเราจะมีมาตรการป้องกันรักษา
อย่างไรครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  เชิญท่านก านันบังอรครับ 
นางบังอร  สินธุศรี (ก านันต าบลห้วยเม็ก) 
-เรียนท่านประธานที่เคารพอย่างสูง  ท่านฝ่ายบริหารและท่านสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ  ดิฉันนางบังอร  สินธุศรี 
ก านันต าบลห้วยเม็ก  ขออนุญาตเพ่ิมเติมนิดหนึ่งค่ะและอยากเรียนถามท่านประธานฯว่าโครงการของภัยพิบัติที่
ได้รับงบประมาณมาจ านวนห้าล้านบาทนั้น  ดิฉันมองเห็นภัยในต าบลล าดับที่สามนะค่ะของหมู่ที่ 3 งบประมาณ
ที่เราตั้งไว้จะสิ้นสุดที่บ้านนายทองดีใช่ไหมค่ะ  อยากจะเรียนถามว่าหากจะน างบประมาณจากจุดอ่ืนมาเพ่ิมเติม
ในจุดนี้ที่เป็นถนนส าคัญในเขตของเทศบาลซึ่งเป็นเส้นทางหลักส าหรับเชื่อมจากหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 
ขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจ้งครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยเม็ก  ค าถามของท่านสมาชิกฯในข้อที่เป็นห่วงในเรื่องของเครื่องออกก าลังกายในสวนสาธารณะของเรา   ใน
จุดนี้ต้องขออนุญาตน าเรียนนะครับว่าสวนสุขภาพจึงเป็นศูนย์กลางชุมชนหากว่าเรามีสวนสาธารณะชุมชนเมือง
หากมีจุดที่ส าหรับการออกก าลังกายก็จะท าให้คนเยอะขึ้น  มาตรการที่เราจะป้องปรามในเรื่องของอุปกรณ์ขอน า
เรียนนะครับว่าอุปกรณ์ใส่วนนี้เป็นอุปกรณ์ท่ียึดติดกับพ้ืน คสล.ค่อนข้างท่ีจะมันคงแข็งแรงหากว่าจะท าการขโมย
ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีพอสมควรจึงท าการขโมยได้  แต่ในจุดนั้นเราได้วางมาตรการไว้คือการติดกล้องวงจร
ปิดแต่คงยังไม่เพียงพอ  และคงเป็นมาตรการทั่วๆ ไปคือการปลูกจิตส านึกให้รักหวงแหนในจุดที่มันเป็น
สวนสาธารณะร่วมกัน  ในส่วนที่สองตามที่ทานก านันได้เรียนถามก็ขออนุญาตน าเรียนว่าโครงการที่น าเสนอในงบ
ของภัยพิบัติซึ่งเป็นงบประมาณของหมู่ที่ 3  เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีการสัญจรอยู่เยอะโดยเฉพาะน้องๆ
นักเรียนจากหนองใหญ่เราไปที่หมู่ที่ 7  ผิวจราจรมีปัญหาอย่างมากจุดที่เสนอไปในโครงการของฟ้ืนฟูภัยพิบัติได้
น่าจะครอบคลุมในจุดที่สัญจรไปมาล าบากได้  ในจุดที่ยังไม่ครอบคลุมที่ตามที่ท่านก านันสอบถามก็ได้คุยกับท่าน
สมาชิกเนื่องจากว่าเรามีงบประมาณในครั้งต่อไปเป็นเงินเหลือจ่ายที่ด าเนินการจากเทศบัญญัติซึ่งเรามีทุกปีในปีที่
ผ่านมามีประมาณล้านหก  เพราะฉะนั้นจึงด าเนินการในจุดนี้ก่อนเมื่อมีงบประมาณมาอีกก็จะด าเนินการต่อไปอีก
ครับ   
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-หวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจนะครับ  มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีกระผมจะขอมติจากที่ประชุมนะ
ครับ  สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยกับการขอโอนลดงบประมาณรายจ่ายประจ า พ.ศ.2563  โปรดยกมือ 
 
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนลดงบประมาณ 

เห็นด้วย     12  เสียง 
           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   0   เสียง 
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มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนเพิ่มงบประมาณ 
เห็นด้วย     12  เสียง 

           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   0   เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไปเป็นข้อ 6.2  ญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2563 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยเม็ก มีหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว 5164  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 
2562 เรื่อง  ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ งมีนโยบายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
และต้องเสนอโครงการเพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่  31  ตุลาคม  2562  เพราะฉะนั้น
ก่อนที่จะเข้าสู่ญัตติจ่ายขาดเงินสะสมกระผมขอให้ผู้อ านวยการกองคลังได้ชีแจงเกี่ ยวกับสถานะทางการเงินของ
เทศบาลก่อนครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านผู้อ านวยการกองคลังครับ 
นางปัญจมาพร  คงสมมาตร (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
-เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส าหรับสรุปรายรัย
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
ด้วยกองคลัง  เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ได้สรุปยอดเงินสะสมท่ีสามรถจ่ายได้ ณ วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖2  โดยเงิน
สะสมที่สามารถจ่ายได้  จ านวน  13,568,521.08  บาท   (สิบสามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบ
เอ็ดบาทแปดสตางค์)  หักรายจ่ายที่จ าเป็นกันไว้  จ านวน 3 เดือน  ดังต่อไปนี้   
  ๑.  เงินเดือนสมาชิกสภา 3  เดือน ๆ ละ 124,20๐ บาท    เป็นเงิน    372,600  บาท 
  ๒.  เงินเดือนพนักงาน 3  เดือน ๆ ละ 865,440  บาท    เป็นเงิน  2,596,320 บาท 
  3.  เงินเดือนลูกจ้างประจ า 3 เดือน ๆ ละ  16,650  บาท    เป็นเงิน      49,950  บาท 
  4.  คา่จ้างลูกจ้างตามภารกิจ 3 เดือน ๆ ละ  157,570 บาท  เป็นเงิน    472,710 บาท 
  5.  เงินประจ าต าแหน่ง 3 เดือน ๆ ละ 37,620  บาท    เป็นเงิน    112,860 บาท 

6.  ค่าเช่าบ้าน  3  เดือน ๆ ละ 70,000  บาท     เป็นเงิน    210,000  บาท 
7.  ค่าจ้างพนักงานจ้างชั่วคราว 3 เดอืน ๆ ละ 470,000 บาท เป็นเงิน 1,410,๐๐๐  บาท 
8.  เงินเดือนครู  3 เดือน ๆ ละ 113,570  บาท      เป็นเงิน   340,710  บาท  

 9.  เงินประจ าต าแหน่งครู 3  เดือน ๆ ละ 7,000  บาท         เป็นเงิน     21,๐๐๐  บาท  
10. เงินเบี้ยผู้สูงอายุ 3 เดือน ๆ ละ 713,900  บาท     เป็นเงิน 2,141,700 บาท 

  รวมทั้งสิ้น  7,727,850  บาท (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้  13,568,521.08  บาท   (สบิสามล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด
บาทแปดสตางค์)  เงินสะสมที่สามารถจ่ายได้หลังจากหักกันไว้ 3  เดือน เป็นเงิน  5,840,671.08  บาท  (ห้า
ล้านแปดแสนสี่หมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสตางค์)  
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ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ครับขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองคลังครับ และนั้นคือสถานะทางการคลังของเทศบาลของเราครับเมื่อพิจารณา
จ่ายยอดถือว่ามีวินัยทางการคลังในระดับที่สบายใจได้ครับ 
หลักการและเหตุผลเรื่อง  การขออนุมัติโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม  
หลักการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ( ฉบับที่  2) พ.ศ. 2548 
ข้อ  89  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยให้เป็นอ านาจของสภาท้องถิ่นที่
จะอนุมัติ และหนังสือที่ มท 0808.2/ว 5164 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินสะสมเป็นไปโดยถูกต้อง  ชัดเจน  และเป็นไปในแนวทางเดียวกันตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และสามารถน าเงินสะสมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  จึงได้ก าหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสม
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย  5  ด้าน  ประกอบด้วย 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
4. ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
5. ด้านการศึกษา 

เหตุผล 
  จากการรายงานของกองช่าง  ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารงาน พบว่ามีบาง
โครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าที่  เพ่ือเป็นการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องด าเนินการ  จึง
ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  เพื่อขออนุมัติโครงการเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการขุดลอกล าห้วยหนองใหญ่  เริ่มจากฝ้ายน้ าล้นถึงบ้านนายสมบัติ  ฆารประเดิม 
(ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด) จ านวนเงิน  500,000  บาท 

2. โครงก่อสร้างบ่อพักคสล.พร้อมวางท่อคสล.dai0.30ม. สถานที่ก่อสร้างซอยศรีสุข 1 ฝั่งทิศ
ไต้ถนน เริ่ม กม.0.00 ม.- กม.138 ม. ลักษณะงานเพ่ิมผิวจราจรขนาดกว้าง 0.74 ม.
หนา 0.15 ม. เท่าปากบ่อพัก พร้อมก่อสร้างบ่อพัก  คสล.งานวางท่อ คสล.Dai 0.30 ม.
ท่อ คสล.131 ท่อน บ่อพัก 13 บ่อ หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 96.94 ตร.ม .รวม
ความยาวทั้งโครงการประมาณ 138.00ม.  จ านวนเงิน  238,000  บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  4  สถานที่ก่อสร้าง  ถนนซอยรุ่งโชติ บ้านพิทักษ์
พัฒนา หมู่ที่ 4 เริ่มจากบ้าน ดต.สาจันทร์  กองปัญญา - กม.0.230  ลักษณะงาน  ถนน 
คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 230.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
920.00 ตร.ม.  จ านวนเงิน  499,900  บาท 

4. โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล.พร้อมวางท่อ คสล. dai  0.30 ม.  หมู่ที่  14  สถานที่
ก่อสร้าง  ซอยเทพประทาน (ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 14  ลักษณะงานก่อสร้างบ่อพัก คสล. 
งานวางท่อ คสล.Ø 0.30ม.ท่อ คสล. 183 ท่อน บ่อพัก19บ่อเพ่ิมจราจรขนาดกว้าง0.75
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ม. หนา0.15ม.เท่าปากบ่อพัก พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  135.42 ตร.ม. รวมความยาว  
ทั้งโครงการ  198.00  เมตร  จ านวนเงิน  344,300  บาท 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ที่ 10  สถานที่ก่อสร้าง  บ้านจันทร์
ส่องหล้า หมู่ 10 เริ่มจากสามแยกบ้านนางไพฑูรณ์  แสนสุวรรณ์ ถึง สี่แยกถนนตาลล้อม 
บ้านพานสุวรรณ หมู่ที่ 2  ลักษณะงาน  ก่อสร้างบ่อพัก คสล.หรือบ่อพักส าเร็จรูป จ านวน 
22 บ่อ งานวางท่อ คสล.Ø0.60ม.(มอก.128-2528ชั้น3)  จ านวน 201 ท่อน,คสล.
Ø0.40ม.(มอก.128-2528ชั้น3) จ านวน 7 ท่อน รวมความยาวทั้งโครงการ 230.00ม.  
จ านวนเงิน  493,500  บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  รอบหนองบง บ้านจันทร์ส่องหล้าหมู่ที่  10  งานเกรด
ปรับแต่งพ้ืนที่ กว้าง  5 เมตร ยาว  1,080  เมตร  2 งานลงลูกรัง กว้าง  5  เมตร ยาว  
1,080  เมตร หนา 0.20 เมตร   หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  1,404  ลบ.ม. พร้อม
เกรดปรับแต่งเรียบร้อย ( เผื่อค่ายุบตัวของลูกรัง 30 %)  จ านวนเงิน  266,000  บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านพ่อทองม้วน  รองหานาม  หมู่ที่ 1  สถานที่ก่อสร้าง  
ซอยพ่อทองม้วน  เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ลักษณะงาน  ถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 
30.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 90.00 ตร.ม.  จ านวนเงิน  
48,500  บาท 

8. โครงการก่อสร้างลาน คสล.พร้อมรางระบายน้ า หมู่ที่ 13  สถานที่ก่อสร้าง  ศาลาประฃา
คม บ้านห้วยเม็ก หมู่ที่  13  ลักษณะงาน  1)งานลาน คสล.กว้าง 22.00 ม. ยาว 
34.5.00 ม. หนา 0.12 ม.หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 759.00 ตร.ม. 2)งานราง
ระบายน้ า งานก่อสร้างบ่อพัก คสล. จ านวน8บ่อ งานวางท่อ คสล.Ø 0.30ม. จ านวน 71
ท่อน งานเพ่ิมผิวจราจร คสล.กว้าง0.74ม.ยาว71.00ม.(ไม่รวมปากบ่อพัก)หนา 0.15ม.
หรือมีพ้ืนที่คอนกรีตผิวจราจรไม่น้อยกว่า  52.54ตร.ม. ความยาวงานวางท่อทั้งหมดรวม 
77.00ม.  จ านวนเงิน  466,500  บาท 

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 4  สถานที่
ก่อสร้างเริ่มเชื่อมท่อเดิมมุมวัดกลางห้วยเม็ก  ถึง หน้ามุมบ้านนายบุญ  พรมใต้ หมู่ที่ 4   
ลักษณะงาน  เพ่ิมผิวจราจรขนาดกว้างเท่าบ่อพัก  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล.งานวางท่อ 
คสล Dai 0.60 ม.(มอก.128 -2528ชั้น3)ท่อ คสล.140ท่อนบ่อพัก 16บ่อพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า145.60ตร.ม.รวมความยาวทั้งโครงการ 165.00 ม.  จ านวนเงิน  
499,000  บาท  

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สถานที่ก่อสร้าง  บ้านพานสุวรรณ หมู่ที่ 2 เริ่มแยก
บ้านนายโสม  ศรีสุวรรณ - กม.0.230(ไปทางทิศตะวันตก)  ลักษณะงาน ถนน คสล.กว้าง 
4.00 ม. ยาว 230.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม. 
จ านวนเงิน 499,900 บาท 

11. โครงการก่อสร้างศาลาดอนปู่ตาและปรับปรุงศาลปู่ตาพร้อมปรับภูมิทัศน์  สถานที่ก่อสร้าง  
ดอนปู่ตา เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ลักษณะงาน  งานก่อสร้างอาคาร คสล. กว้าง 6.00ม. 
ยาว15.00ม. หลังคามุงสันไท(ลอนสเปน) ตามแบบเทศบาลก าหนด  จ านวนเงิน  
500,000 บาท 
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12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมขยายไหล่ถนน  สถานที่ก่อสร้าง  เริ่มเชื่อมรางเดิม
บ้าน ร.ต.อ.ยอดชาย  ภูพานไร่  ถึงหน้าบ้านนางภัทริกา  ต่างใจเย็น  หมู่ที่  3  บ้านหน่อ
ค า  ลักษณะงาน  เพ่ิมผิวจราจรขนาดกว้างเท่าปากบ่อพัก  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก  คสล.  
งานวางท่อ  คสล. Dai 0.60 ม. (มอก.128-2528ชั้น  3) ท่อ คสล. 140  ท่อน  บ่อพัก  
16  บ่อ  หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 145.60  ตร.ม. รวมความยาวทั้งโครงการ  
160.00  ม  จ านวนเงิน  495,300 บาท 

13.  โครงการก่อสร้างท ารางระบายน้ า  หมู่ที่  13  สถานที่ก่อสร้าง  เริ่มจากมุมบ้านสุมาลี  
ศรีสุวัฒน์  ถึงที่นานายทองมี  ประเสริฐสังข์  ลักษณะงาน  เพ่ิมผิวจราจรขนาดกว้างเท่า
บ่อพัก  พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. งานวางท่อ คสล. Dai 0.60 ม.(มอก.128-2528 ชั้น 
3) คสล. 131 ท่อนบ่อพัก  14  บ่อหรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 138  ตร.ม. รวมความ
ยาวทั้งโครงการ  146 ม.  จ านวนเงิน  478,000  บาท 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเส้นต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ลักษณะงาน  
งานลงดินลูกรังช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  งานเกรดถนนปรับแต่งให้เรียบร้อย  จ านวนเงิน  
415,000 บาท 
**รวมจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี 2563  ทั้งสิ้น   5,743,900  บาท** 
 จึงน าเสนอสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพ่ือพิจารณา 

นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล)  
-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเกี่ยวกับญัตติขอจ่ายขาดเงินสะสมมีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย เชิญครับ 
นางธนาคร ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-ในข้อ 11 โครงการก่อสร้างศาลาดอนปู่ตาและปรับปรุงศาลปู่ตาพร้อมปรับภูมิทัศน์  สถานที่ก่อสร้าง  ดอนปู่ตา 
ในส่วนนี้อยากให้ต่อไฟฟ้าเข้าไปด้วยค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
- มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีกระผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ  สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยกับ
ญัตติจ่ายขาดเงินสะสมประจ า พ.ศ.2563  ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ 
มติที่ประชุมเห็นด้วย 

เห็นด้วย     11  เสียง 
           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   1   เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไปญัตติข้อ 6.3  ญัตติขออนุมัติจ าหน่ายครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เชิญครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยเม็ก  ส าหรับการขออนุมัติจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นอ านาจของสภา  ขออนุญาตน าเรียนผู้
ที่มาติดต่อราชการรวมทั้งพนักงานเทศบาลซึ่งที่จอดรถนั้นมีไม่เพียงพอและในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์มี
ตลาดท าให้ระบบการจัดการจราจรของเรานั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหาเนื่องจากว่าโรงจอดรถในปัจจุบันนั้นไปขวาง
เส้นทางจราจรจึงท าให้ระบบสัญจรรถนั้นไม่สะดวกเท่าที่ควร  ดังนั้นจึงอยากให้การสัญจรรถเป็นแบบวันเวย์
เหมือนกับที่เราไปห้างเข้าแล้วก็ออกเพ่ือให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงขออนุมัติจ าหน่ายครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง 
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โรงจอดรถครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
- มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีกระผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ  สมาชิกสภาท่านใดเห็นด้วยกับ
ญัตติจ าหน่ายครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือ 
มติที่ประชุมเห็นด้วย 

เห็นด้วย     11  เสียง 
           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   1   เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-ต่อไประเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง วาระอ่ืนๆ มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการ
ประชุมครับ 
 
 
                                                          ปิดประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2562  เวลา  10.00  น. 

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 


