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พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ 
ประธานสภาฯด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
-วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็กสมัยสามัญที่ 2/2562 ครั้งที่  1  ที่ประชุมมาครบองค์ประชุม
แล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการประชุมได้  ณ  บัดนี้ เรียนเชิญค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านปลัดนที  มูลสมบัติ  หัวหน้ากองเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน สมัยสามัญที่ 2/๒๕62 
ครั้งที่  1 ในวันอังคารที่  30  เมษายน  2562 เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
วันนี้เราได้รับเกียรติจากทางการไฟฟ้าอ าเภอห้วยเม็กก็คือ  นายนพรัตน์  พันธรี  พนักงานช่างไฟฟ้าระดับ 5  
ก่อนอื่นกระผมขอชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับโครงการที่ทางฝ่ายบริหารได้เสนอมานั้น  ทางสภา
เทศบาลต าบลห้วยเม็กก้ได้มีการเปิดประชุมสภาฯ เข้าระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญท่ี 1/2562 ครั้งที่  1     
เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
นางแอ๋ว  ภูจีวร (คณะกรรมการตรวจรายงาน) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ดิฉันนางแอ๋ว  ภูจีวร  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เรียนท่าน
ประธานสภาที่เคารพตามที่สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้ประชุมไปเมื่อคราวสมัยวิสามัญที่ 1 / 2562 ครั้งที่ 1 
ไปแล้วนั้น  ฝ่ายคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงขอเสนอต่อที่ประชุม
สภาเทศบาลต าบลห้วยเพื่อรับรองต่อไปขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือจะได้รับรองรายงานการประชุม  เชิญครับ  มีสมาชิกท่านใดจะให้
แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุม  สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภา) 
-เห็นด้วยจ านวน 10 เสียง 
มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมเห็นด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
วิสามัญที่ 1 / 2562 ครั้งที่ 1  
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไประเบียบวาระที่  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่  5.1 ญัตติขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562 
เชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจ้งให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึงการย้ายมาของพนักงานเทศบาลของเรานะครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
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ห้วยเม็ก สืบเนื่องมาจากว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์  พ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลได้ประสบปัญหาภัยแลง
และสิ่งที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของน้ าอุปโภคบริโภค  ท าให้เทศบาลโดยเฉพาะตัวกระผมซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ร่วมถึงพนักงานทุกท่านและตัวของท่านเองก็ได้รับทราบสถานการณ์เป็นภาวะที่
ค่อนข้างรุนแรงในรอบหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระผมท าได้ประเด็นแรกคือแก้ ไขปัญหาตาม
สถานะการณ์ที่เกิดขึ้น  และพิจารณาหาแนวทางที่จะแก้ไขในระยะยาวเพราะฉะนั้นเอกสารที่กระผมน าเรียน
ท่านสมาชิกทุกท่านก็เป็นเพียงเอกสารบางส่วนเพ่ือให้ท่านสมาชิกได้ประกอบการพิจารณา  ขอท่านอย่าคิดมาก
เกินไป  ตอนนี้เรื่องภาวะภัยแลงเรื่องของน้ าเรื่องของไฟต้องเฝ้าระวังนี้คือสถานการณ์ปัจจุบัน  กระผมได้ท าการ
เสนอญัตติเข้านี้ขออนุญาตน าเรียนถึงแนวทางที่กระผมซึ่งหาวิธีการเพ่ือที่จะน าเรียนท่านสมาชิกส่วนมติจะ
ออกมาเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับท่านสมาชิกทุกท่านเป็นผู้ตัดสินใจ หากมีแนวทางอ่ืนที่จะลดงบประมาณลงก็เห็นด้วย
ครับ  สิ่งที่เกิดขึ้นกระผมขออนุญาตน าเรียนในที่ประชุมให้ท่านทราบและท าการบันทึกพ่ีน้องประชาชนต้องการ
ใช้น้ าเยอะไม่ว่าจะให้อุปโภค  บริโภคและใช้เล่นสงกรานต์ตามวิถีท่ีด าเนินกันมาเมื่อเกิดปัญหาจึงส่งผลกระทบสิ่ง
ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็คือเมื่อพ่ีน้องเดินทางมาจากกรุงเทพมีการใช้น้ าเยอะจึงส่งผลให้ใช้ไฟฟ้าเยอะตามไปด้วย  
กระผมได้สอบถามพ้ืนที่ใกล้เคียงก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน  เมื่อมีการใช้ไฟมากขึ้นจึงส่งผลให้ระบบแผงไฟของน้ า
ซ่ึงต้ังอยู่ที่หลังโรงพยาบาลตัวถังใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่วัดกลางตัวที่เกิดปัญหาคือตัวที่เป็นแผงวงจรสูบน้ าจากท่อสูบ
น้ าดิบเพ่ือที่จะส่งมาที่วัดกลางทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าถังวัดกลางนั้นสร้างมาแล้วสี่สิบกว่าปีเพราะฉะนั้น
อุปกรณ์ต่างก็มีการช ารุดอยู่แล้วเมื่อระบบไฟมาไม่ครบสามเฟสส่งผลให้ตู้แผงวงจรไฟฟ้าไม่สามารถสูบน้ าส่งไปที่
หอถังสูงได้พนักงานประปาของกองช่างต้องเฝ้าระวังตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเมื่อไฟฟ้ามาไม่ครบท าให้เครื่องเกิดการ
กระชากส่งผลให้อุปกรณ์ช ารุด  ส่งผลให้เกิดปัญหาครับแนวทางแก้ไขปัญหาในช่วงนั้นก็คือกระผมได้แจ้งปัญหา
เพ่ือแก้ไขกับผู้น าหมู่บ้านผ่านทางไลน์และการโทรประสานรายบุคคลให้ประชาชนน าภาชนะมารองน้ าที่เทศบาล
เพ่ือแก้ไขปัญหาไปก่อน  ในส่วนตัวกระผมนั้นได้ประสานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองกุงศรีซึ่งเป็น
นายช่างที่ด าเนินการในเรื่องของระบบไฟในอ าเภอห้วยเม็ก ท่าคันโท หนองกุงศรี สิ่งที่เราด าเนินการได้คือท า
ตามระเบียบวิธีการของการไฟฟ้าซึ่งไม่ขัดกับระเบียบวิธีการของพัสดุของเรา  หากเราจะประปาของเรื่องไฟฟ้า
เราต้องส่งไปประมาณการที่อ าเภอหนองกุงศรี  ประมาณการมาอย่างไรเราก็ว่าตามนั้นครับแต่หากว่ามีวิธีการที่
ดีกว่านั้นก็รบกวนแนะน าด้วยนะครับ  ตามที่กระผมได้ประสานกับการไฟฟ้าหนองกุงศรีทางนั้นก็ได้ส่งนายช่างที่
มีความช านาญมาดู ประเด็นแรกที่นายช่างแนะน ามีอยู่สองสามวิธีการคือ  1.ในช่วงขณะนั้นทางไฟฟ้าหนองกุง
ศรีบอกว่ามีตู้ชนิดหนึ่งเรียกว่าตู้ปรับระดับแรงดันไฟฟ้า หากแก้ปัญหาเป็นการชั่วคราวได้ก็ติดตั้งไปเลยเพ่ือที่จะ
แก้ไขปัญหาฉุกเฉินในช่วงนั้นแต่ไม่สามารถด าเนินการได้  2.ระบบไฟแรงต่ าเราใช้กับหมู่บ้านช่างออกมาส ารวจ
แล้วว่าจะท าการต่อตรงให้...สองชั่วโมงถ้าเปิดนานมันจะส่งผลกระทบถึงมิเตอร์แต่เมื่อมาตรวจสอบมเิตอร์ของเรา
นั้นมีเพียง 15 แอมป์ ท าให้ด าเนินการไม่ได้  3.ช่างแนะน าให้ตั้งหมอแปลงไฟฟ้าแรงสูงขยายแรงต่ าแล้วลงที่
หม้อเลยในส่วนนนี้ผู้ที่ท าการประเมินการบอกไว้ว่าต้องอุดหนุนให้การไฟฟ้าและปฏิบัติการตามระเบียบของการ
ไฟฟ้างบประมาณอยู่ที่ห้าแสนเศษๆเหมือนที่เราด าเนินการนี้คือทางไฟฟ้าด าเนินการเองนี้คือวิธีการที่สามพอ
ด าเนินการได้แต่งบประมาณในส่วนนี้เราไม่มี 4.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าโรงสูบน้ าดิบหอถังวัดกลางเป็นวิธีการที่ใช้
งบประมาณต่ าที่สุด  แต่กระผมก็ไม่มั่นใจว่าทุกท่านจะเลือกแนวทางนี้หรือไม่เพราะว่าเรายังศึกษรายละเอียดยัง
ไม่มากเพียงพอ ตามท่ีประมาณการมานั้นรวมอุปกรณ์ทุกอย่างรวมแล้วจ านวนสามแสนกว่าบาทและรวามค่าแวก
เตอร์อยู่ประมาณที่สี่แสนกว่าบาท  เมื่อกระผมมองตรงจุดนี้มองงบประมาณที่เราจะน ามาแก้ไขได้ก็มีเพียงสอง
โครงการตามที่กระผมเสนอเข้ามาซึ่งทั้งสองโครงการก็เป็นโครงการที่เร่งด่วนมีความจ าเป็นแต่กระผมเห็นว่า
ความจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอแต่สุดท้ายแล้วกระผมได้บอกไว้แล้วว่ากระผมก็ท าหน้าที่ของกระผมท่านสมาชิกจะ
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นก็เป็นเรื่องการตัดสินใจพิจารณาของท่านสมาชิกที่ต้องดูพ้ืนที่ของตัวท่านเองสุดท้าย
แล้วมันจะจบในห้องประชุมท่านสมาชิกเห็นชอบกระผมก็ด าเนินการท่านไม่เห็นชอบก็หาวิธีการใหม่ให้สอดคล้อง



5 
 

ให้เหมาะสมกับงบประมาณ  การเรียกประชุมในวันนี้ก็เหมือนกันกระผมในฐานะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
กระผมก็ได้ขอเปิดการประชุมวิสามัญเมื่ออนุมัติท่านประธานฯก็ต้องเรียกประชุมหากท่านประธานฯไม่เรียก
ประชุมตามกฎหมายใหม่ผู้ว่าสามรถสอบสวนและให้พ้นจากต าแหน่งได้ภายใน 60 วัน  วันนี้ท่านประธานได้
เรียกประชุมแล้วทุกท่านท าหน้าที่ในที่ประชุมลงความเห็นมติออกมาเช่นไรก็จะเป็นการปประชุมสภาอย่าง
สมบูรณ์ถือว่าทุกท่านได้แก้ไขปัญหาร่วมกันคิดว่าปัญหาที่กระผมได้น าเรียนมาทุกท่านก็คงจะเข้าใจกันดี
เพราะฉะนั้นในทิศทางแนวทางไม่อยากให้ชีเรียสจนเกินไปเมื่อเสนอมาแล้วกระผมก็จะด าเนินการดังนี้ 

หลักการและเหตุผลเรื่องการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2562 
หลักการ 

ตามที่เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2562  และมีผลบังคับใช้  
ตั้งแต่วันที่  20  กันยายน  2561  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณท่ีตั้งเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้  หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ที่ต้องตั้งงบประมาณขึ้นใหม่  หรือต้องการเพ่ิมงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ  ก็
สามารถโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่ีตั้งเอาไว้นั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 ข้อกฎหมาย  ระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ.  2541 
  ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้จ านวน
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

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

เพ่ือการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และผู้ว่าราชการอนุมัติ 
เหตุผล 

จากการรายงานของกองช่าง  ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารงาน  พบว่ามีบางรายการที่
ต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าที่และบรรเทาความเดือนร้อยของประชาชน  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  มีเหตุผลและความ
จ าเป็นต้องด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภาต าบลห้วยเม็ก  เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลห้วยเม็กตาม
กฎหมายดังนี้ 
ล าดับ

ที ่
โอนลด โอนเพ่ิม 

รายการ โอนลด- 
(บาท) 

รายการ โอนเพ่ิม+ 
(บาท) 

 
1. 
 
 

กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
อาคาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ่อพัก 
คสล .  พร้อมวางท่อคสล.  หมู่ที่   14  
สถานท่ีก่อสร้าง ซอยเทพประทาน  (ฝั่งทิศ
ตะวันออก)  หมู่ที่  14   ลักษณะงาน เพิ่ม
ผิวจราจรขนาดกว้าง  0.74 ม. หนา  
0.15 ม. เท่าปากบ่อพักพร้อมก่อสร้างบ่อ
พัก  คสล. งานวางท่อ คสล. Dai 0.30 ม. 
ท่อ คสล. 183 ท่อนบ่อพัก  19  บ่อหรือ
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  135.42 ตร.

 
299,000 

 
 
 
 
 

 
 

กองช่าง(ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
-ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
เคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน  
งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทอาคาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่ าโรงสูบน้ าดิบหอถังวัด
กลาง   
- ด้ า น ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ   แ ผ น ง า น
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อปั๊มซับเมอร์ส(ปั๊มบาดาล) ปริมาณ

    
346,429 

 
 
 
 
 

19,500 
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ม. รวมความยาวท้ังโครงการ 198 เมตร ( 
ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนาเทศบาล  พ.ศ. 
2561 - 2564 เพิ่มเติมฉบับที่  2 หน้า  
3  ข้อที่   6  )ตั้ ง ไว้  299,000 บาท  
คงเหลือก่อนโอน 299,000 บาท 

น้ า 4.2 ลบ.ม./ช่ัวโมง  ส่งสูบได้  60 ม.   
จ านวน  1  เครื่อง  
 

 
 
 
 
 

  
ล าดับ

ที ่
โอนลด โอนเพ่ิม 

รายการ โอนลด- 
(บาท) 

รายการ โอนเพ่ิม+ 
(บาท) 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
อาคาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายเขต
ประปา  สถานท่ีก่อสร้าง เริ่มจากสามแยก
ไปบ่อขยะ  หมู่ที่  1  ถึงหน้ามุมบ้านไกร
ทอง  ภูจอมแก้ว หมู่ที่  1 ลักษณะงาน  
ขุดดินวางท่อประปา  ขนาด  2  นิ้ว  
พร้อมกลบดิน  ติดตั้งประตูน้ า  1  ชุด  
ยาว   385  เมตร   (  ปรากฎอยู่ ใน
แผนพัฒนาเทศบาล  พ.ศ. 2561 - 
2564 เพิ่มเติมฉบับที่  2  หน้า 4  ข้อที่  
7)  ตั้งไว้ 55,800 บาท  คงเหลือก่อน
โอน 55,800 บาท 
ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสกัด
คอนกรีตไฟฟ้า  ขนาด 1 ,500 วัตต์   
จ านวน 1  ชุด  เพื่อให้มี เครื่ องสกัด
คอนกรีตไฟฟ้าแบบเคลื่อนย้ายได้สะดวก
ในการซ่อมแซมประปา  ถนน และไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ตั้งจ่ายจาก
เ งิ น อุ ด ห นุ น ทั่ ว ไ ป   ( ป ร า ก ฏ อยู ใ น
แผนพัฒนาเทศบาล พ.ศ.) ตามราคา
ท้ อ งถิ่ นที่ เ คยจั ดหา เนื่ อ งจากส านั ก
งบประมาณไม่ ได้ ก าหนดไว้ ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ตั้งไว้ 27,000 บาท  
คงเหลือก่อนโอน 27,000 บาท 
 

55,800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27,000 
 

- ด้ า น ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ   แ ผ น ง า น
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป
ประตูน้ าใต้ดิน ขนาด  6 นิ้ว  จ านวน  2  
เครื่อง ๆ  ละ  9,095  บาท 
- ด้ า น ก า ร เ ศ ร ษ ฐ กิ จ   แ ผ น ง า น
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อป
ประตูน้ าใต้ดิน ขนาด  4 น้ิว    จ านวน   
1  เครื่อง 

ส านักปลัดเทศบาล 
-ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนนิงาน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตัิราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจา่ยหมวดอื่น  ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ   เพื่อเป็นค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าท่ีพัก 
ค่าลงทะเบียนและคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ  ใน
กรณีที่คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลกูจ้าง 
พนักงานจ้าง สมาชิกอปพร. ไปราชการ 
ตามค าสั่งของทางราชการ 

18,190 
 
 
 
 
 
 

6,260 
 
 
 
 
 
 
 

21,421 
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ล าดับ
ที ่

โอนลด โอนเพ่ิม 
รายการ โอนลด- 

(บาท) 
รายการ โอนเพ่ิม+ 

(บาท) 
 
4. 

ส านักปลัดเทศบาล 
-ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวด
ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จ านวน  1  
เครื่อง ๆ ละ 30,000  บาท  (จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)   คุณลักษณะ
พื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 
หน่วย มีหน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory ขนาด ไม่ น้ อ ยกว่ า  8 MB มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อย
กว่า 3.2 GHz  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมี
คุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า 
ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยก
จากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติด
ตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
Graphics Processing Unit ทีส่ามารถใช้
หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3) มีหน่วย
ประมวลผลเพื่อแสดงภาพท่ีมี
ความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
ในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 
GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู (Hard Drive) ชนิด 
SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไมน่้อยกว่า 
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive 
ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 
1 หน่วย  
- มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า 
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

 
30,000 
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- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า 
มีContrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 
และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวน 1 
หน่วย 
 

 รวมโอนลด 411,800 รวมโอนเพ่ิม 411,800 
จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับในเมื่อฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการถึงเหตุผลทุกท่านก็มีหนังสืออยู่ในมือทุกท่าน  
ซึ่งท่านสมาชิกไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าดังนั้นกระผมได้เชิญนายช่างไฟฟ้าได้ชี้แจงให้ท่านฟังก่อนที่จะ
ตัดใจลงมติครับ  เชิญครับ ท่านสาจันทร์  กองปัญญา 
ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-ครับท่านประธานสภาฯ กระผมดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ตามท่ี
ท่านปลัดได้ยื่นญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายฯขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้อภิปรายก่อนได้ไหมครับ 
ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับ 
ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-ขออนุญาตอภิปรายต่อเลยนะครับ  ตามเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนในครั้งนี้นะครับ  กระผมเห็นว่ามีความจ าเป็นจริงที่ต้องด าเนินการเร่งด่วนประเด็นต่อมาการโอนเพ่ิม
ส าหรับข้อที่หนึ่งค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  งบประมาณ 411,800 บาท  เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้า
ร่วมประชุมแล้วจะให้รายละเอียดในกการใช้งบประมาณในครั้งนี่ด้วยกระผมก็เห็นด้วยว่าการใช้งบประมาณใน
ครั้งนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ชี้แจงก่อนแล้วค่อยอภิปรายก่อนที่จะลงมติขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญทางการไฟฟ้าได้ชี้แจงก่อน  ขอบคุณครับ 
นายนพรัตน์  พันธรี  (พนักงานช่างไฟฟ้าระดับ 5) 
-กระผมนายนพรัตน์  จันทรี  เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้านะครับ ปัญหาแรกคือเป็นไฟตกของประปาแถวๆ
เทศบาลท่าลาดดงยางคือทุกวันที่ 11-13 ของทุกปีตัวกระผมจะเป็นคนประจ าอยู่เวรซึ่งก็มีปัญหามาตลอดซึ่ง
เป็นเดือนที่ใช้ไฟฟ้ามากท่าสุดคือเดือนเมษายน  ทางการไฟฟ้าก็มีการวัดโลดหรือวัดแรงดันของบริเวณที่ไฟตกก็
คือช่วงหน้าวัดไปถึงประปาจะมีแรงดันที่ตกก็ประมาณ 10 โวลต์แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณนี้จะไม่รู้สึกว่าไฟตก
เนื่องจากไม่มีตัววัด ตู้คอนโทนของเทศบาลต าบลห้วยเม็กจะมีตัววัดแรงดันซึ่งหมายความว่าถ้าหากแรงดันไม่ถึง
มอเตอร์ไม่สามารถท างานได้เพ่ือเป็นการเชฟมอเตอร์ไว้เพ่ือไม่ให้มอเตอร์ท างานแล้วท าให้เกิดการสูญเสีย  
หลังจากนั้นกระผมก็ได้น าเสนอทางหนองกุงศรีบอกว่าพูดถึงปี 61 นะครับเขียนรายงานเข้าไปว่ามีการตั้งหม้อ
แปลงตรงบริเวณบ้านกระผมพักคือบ้านดาบต ารวจเกรียงไกรวิธีการแก้ปัญหาทางไฟฟ้าก็คือกระผมน าเสนอให้
ทางไฟฟ้าแก้ปัญหาตั้งหม้อแปลงแต่ไม่ทราบว่าจะตั้งวันไหนจะมีการตัดจ่ายลดการใช้ไฟฟ้าลงแต่กระผมว่าถ้าถึง
วันที่ 11-12 กระผมก็ไม่รับประกันว่าวประปาตัวนี้จะใช้งานได้หรือไม่ซึ่งภายในเดือนเมษายนไฟจะตกทุกตัวเลย
แล้ววันนั้นเป็นวันที่ 11-12  ซึ่งตัวกระผมก็อยู่กับช่างที่ควบคุมประปากระผมก็ท าทั้งคืนแต่ก็ไม่สามารถจ่ายได้  
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กระผมจึงอยากเรียนน าเสนออย่างนี้หากอยากให้ปัญหาตรงส่วนนี้จบก็คือให้ประปาส่วนนี้ใช้ไฟของตั วเองก็คือ
การขยายเขตตั้งหม้อแปลง  กระผมอยากทราบว่าเมื่อมีการตั้งหม้อแปลงแล้วเขตก าแพงของโรงพยาบาลเรา
สามารถจะท าเว้าเข้าไปได้เพ่ือตั้งตู้ควบคุมได้หรือไม่ครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-เนื่องจากเป็นเขตของโรงพยาบาลหากจะใช้พ้ืนที่จ านวนมากๆต้องขออนุมัติจากผู้อ านวยโรงพยาบบาลก่อนหรือ
มีวิธีการก็คือต้องข้ามถนนมาฝั่งเทศบาลท่าลาดดงยางซึ่งตอนนั้นนายช่างก็ได้บอกว่าพอที่จะด าเนินการได้หากน า
ไฟฟ้าแรงสูงมาซึ่งจะไม่ไปเบียดกับทางโรงพยาบาล ซึ่งไม่น่าจะเข้าไปข้างในเขตโรงพยาบาลได้แต่สามารถออกมา
อีกฝั่งหนึ่งได้ 
นายนพรัตน์  พันธรี  (พนักงานช่างไฟฟ้าระดับ 5) 
-กระผมได้ออกไปท าการส ารวจกระผมเสนอให้ทางเทศบาลตั้งหม้อแปลงเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องของไฟฟ้า  กระผม
ได้ท าการประมาณการเบื้องต้นซึ่งกระผมจะตั้งหม้อแปลง เสาจ านวนหนึ่งต้นในส่วนนี้คือด าเนินการในเขตของ
โรงพยาบาลซึ่งในส่วนนี้มีแรงสูงผ่านอยู่แล้วรายจ่ายอยู่ท่ีประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาท 
149,753 บาท บวกค่าฟิกเตอร์อีก 15% กรณีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ของโรงพยาบาล  หากข้ามฝังในเขตของ
เทศบาลท่าลาดฯค่าใช้จ่ายก็ไม่น่าจะเพ่ิมข้ึนมากเท่าไร  เราต้องย้ายตู้คอนโทลหรือไม่ครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-เบื้องต้นต้องถามก่อนนะครับเนื่องจากงบประมาณลดลงมาเยอะ  ว่าเราท าหนังสือไปหาผู้จัดการไฟฟ้าหนองกุง
ศรีใช้ประมาณการในส่วนนี้เลยหรือไม่มีวิธีการอย่างไรงบประมาณในส่วนนี้ผู้จัดการไฟฟ้าอ าเภอหนองกุงศรีต้อง
รับรองด้วยเพราะว่าเทศบาลไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้  อยากทราบว่าเวลาที่ส่งคืนการฟ้าจะรับหรือไม่เนื่องจากว่า
อุปกรณ์เราต้องส่งคืนการไฟฟ้าทั้งหมด  รบกวนบอกวิธีการด้วยครับว่าเราต้องท าหนังสือ อยากทราบน้องได้ท า
หน้าที่ในการประเมินการในส่วนนี้หรือไม่หรือว่าต้องเป็นนายช่างอีกผู้หนึ่ง 
นายนพรัตน์  พันธรี  (พนักงานช่างไฟฟ้าระดับ 5) 
-เป็นการประเมินการเบื้องต้นซึ่งกระผมไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนนี้ครับ  ค่าใช้จ่ายก็ไม่น่าจะโดดเกิน 15 % 
จากในส่วนนี้ครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-สรุปว่าน้องไม่ได้มีหน้าที่ประมาณการของทางหนองกุงศรีนะครับ  ขอยกตัวอย่างอย่างกรณีของไฟฟ้าส านักงาน
ก็เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงเหมือนกันแล้วต่อมาเป็นแรงต่ าของเทศบาล  ซึ่งตอนนั้นเทศบาลได้อุดหนุนไปห้าแสน 
นายนพรัตน์  พันธรี  (พนักงานช่างไฟฟ้าระดับ 5) 
-ในส่วนนี้น่าจะมีการปักเสาไฟฟ้าเพ่ิมครับ  ในส่วนของประปาน่าจะเป็นคนละกรณีครับ กรณีนี้คือปักแค่แรงสูง
ต้นเดียวไม่มีการขยายเขตแรงสูงนะครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-กระผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วท าไมไฟฟ้าจึงให้เทศบาลอุดหนุนไปต้องเยอะครับ 
นายนพรัตน์  พันธรี  (พนักงานช่างไฟฟ้าระดับ 5) 
-มันน่าจะเก่ียวกับแรงต่ าไหมครับในส่วนนี้กระผมประมาณการแค่แรงสูงครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-สรุปคือต้องท าหนังสือไปถึงผู้จัดการไฟฟ้าหนองกุงศรีแล้วให้ช่างผู้ประมาณการขอข้อมูลกับน้องว่าในส่วนที่
ส ารวจคือส ารวจในฝั่งของโรงพยาบาล ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ตามข้อมูลที่พนักงานไฟฟ้าได้ชี้แจงมาแล้วนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่านนะครับ  เชิญครับท่านปลัด 
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ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขอบคุณทางช่างไฟฟ้าห้วยเม็กเป็นอย่างสูงถือว่าท่านได้รับข้อมูลเพ่ิมหนทางที่ประหยัดงบประมาณลงค่อนข้าง
เยอะเพราะฉะนั้นเพื่อให้คอบคลุมและรัดกุม  กระผมขอสรุปว่ากระผมจะน าเรื่องนี้เสนอต่อผู้จัดการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคหนองกุงศรีเสนอรายงานการประชุมที่บันทึกถ้อยค าของพวกเราเอาไว้แล้วว่าใช้งบประมาณจ านวนแสน
เศษๆเท่านั้น  เพราะฉะนั้นกระผมขอถอนมติข้อที่ 1,2,3 ครับ เพราะฉะนั้นจะเหลือเพียงข้อที่ 4และ5 และข้อ 
5.2 ที่กระผมจะน าเสนอต่อไป  น าเรียนท่านประธานฯครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ตามท่ีท่านปลัดได้ขอถอนญัตติในข้อที่ 1,2และ3 นะครับ  ในข้อที่ 4และ5 มีท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย
หรือไม่เชิญครับท่านรัชนี 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางรัชนี  เสนฤทธิ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ก่อนอ่ืนดิฉัน
ขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารที่ถอนญัตติในข้อที่ 1,2และ3 เป็นรายการที่หนักใจมากค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็โล่งอกแล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมในข้อที่ 4 และ5 นะครับ  สมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยกับญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ในข้อที่ 4และ5 โปรดยกมือครับ 
5.1 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ข้อที่ 4และ5 เพ่ือนสมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรดยก
มือครับ 
5.1 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ข้อที่ 4และ5 
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนลดงบประมาณ 

เห็นด้วย     10  เสียง 
           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   0   เสียง 
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนลดเพิ่มงบประมาณ 

เห็นด้วย     10  เสียง 
           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
            งดออกเสียง   0   เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไปข้อ 5.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เชิญครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ส าหรับการโอนของกองการศึกษากระผมขอเป็นข้อ 5.2 นะครับ  สืบเนื่องจากว่าในแต่ละปีเราจะมีการจัดการ
แข่งขันกีฬาประจ าปีท้องถิ่นไทยคือวันที่ 18 มีนาคมของทุกปีแต่มีนีเป็นช่วงของการเลือกตั้งจึงจ าเป็นต้องเลื่อน
เจ้าภาพก็คือเทศบาลต าบลค าใหญ่ ซึ่งเจ้าภาพขอเป็นเงินอุดหนุนภายนอกหน่วยงานละ 5,000 บาท  แต่
งบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติในหมวดของเงินอุดหนุนจ านวน 20,000 บาท จึงจ าเป็นต้องขอโอนมาตั้งจ่าย
ในหมวดค่าใช้สอยถึงจะน ามาใช้ได้ครับ  ดังนั้นกระผมขอเสนอญัตติโอนโครงการแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย  เพื่อ
จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาโดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม
ระเบียบก าหนด  มาตั้งจ่ายในหมวดค่าใช้สอยครับ  ขอบคุณครับ 
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นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ  5.2 ญัตติขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 โครงการแข่งขันกีฬาวันท้องถิ่นไทย โปรดยกมือขึ้น 
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนลดงบประมาณ 

เห็นด้วย     10  เสียง 
           ไม่เหน็ด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   0   เสียง 
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนลดเพิ่มงบประมาณ 

เห็นด้วย     10  เสียง 
           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
            งดออกเสียง   0   เสียง  
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เข้าระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อ่ืนๆครับ  เชิญครับท่านปลัดฯ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-เรื่องแรกนะครับ  โครงการที่ก าลังดเนินการนะตอนนี้คือการปรับปรุงส านักงานฝากทุกท่านได้ดูแลนะครับ และ
รางระบายน้ าหมู่ที่ 4  งบประมาณจ านวนสี่แสนเก้าลงนามท าสัญญาแล้วครับ  ส่วนเรื่องท่ีสองเนื่องจากว่ามีงาน
จิตอาสาที่ต้องด าเนินการในช่วงอาทิตย์นี้ก็คือวันที่สามส่วนรายละเอียดขอมอบให้ท่านรองปลัดเป็นผู้ชี้แจงครับ 
ส่วนเรื่องต่อไปเรื่องบุญบั้งไฟกระผมได้ประชุมปรึกษาหารือกับผู้น าหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปีนี้ให้ทุกหมู่บ้าน
ด าเนินการเองในการแข่งขันมีการประกวดอยู่สองประเภท คือขบวนแห่และการฟ้อนร าครับ  กระผมมีเรื่องที่จะ
น าเรียนท่านสมาชิกเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 
นางภัทริกา  ต่างใจเย็น  (รองปลัดเทศบาล) 
-ส าหรับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 
2562 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม และโครงการจิตอาสาอื่น ๆ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในพื้นท่ีและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน 
โดยเฉพาะจิตอาสา ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และพร้อมเพรียงกัน จ านวน 3 โครงการ ดังนี้   
          1. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน มี
เป้าหมายให้ทุกอ าเภอฟ้ืนฟูและพัฒนาล าน้ า คู คลอง ในพ้ืนที่แหล่งน้ าเป้าหมาย ให้กลับมาใสสะอาด และ
ปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบให้เหมาะสมเพ่ือเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่และเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของประชาชน คือล าห้วยใหญ่ เมื่อวันที่  18 เมษายน 2562 
          2. โครงการ “1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” มีเป้าหมายให้ทุกอ าเภอ คัดเลือกถนนที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือเศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของอ าเภอหรือจังหวัด ด าเนินการ
ฟ้ืนฟูและปรับปรุงพ้ืนถนนและบาทวิถี ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย 
หรือสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด เช่น ปลูกต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่ เป็นต้น จัดระเบียบสายไฟฟ้า 
ป้ายโฆษณา และให้จิตอาสา รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชน รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรมดูแล รักษา ท าความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่อง ของอ าเภอห้วยเม็กก็คือ ณ บริเวณ
หน้าที่ว่าการอ าเภอห้วยเม็ก หมู่ที่ 3,4,และ 15 ด าเนินการในวันที่  3 พฤษภาคม  2562 
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          3. โครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน มีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่ง ด าเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสม เพื่อสร้างหรือปรับปรุงสวนหย่อม/สวนสาธารณะในพ้ืนที่ เพ่ือให้
ประชาชนในพื้นท่ีนั้น ๆ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงได้มีกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน อ าเภอห้วยเม็กเรามี 
2 แห่ง คือ 1.เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ที่หนองใหญ่  2.เทศบาลต าบลค าใหญ่  จะได้ด าเนินการต่อไป 
ในวันที่ 3 พฤษภาคม  2562 ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะสอบถามอีกไหมครับ  หากไม่มีกระผมขอปิดประชุมครับ 
 
 
                                                        ปิดประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่   

 
 

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

 
 
 
 


