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วันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2562  เวลา 10.00  น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

****************************** 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
        
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   

5.1 ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2563 
(วาระที2่และ3)     

     
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง ญัตติอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
    

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
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น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ 
ประธานสภาฯด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
-วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็กสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที ่ 2  วันที่26สิงหาคม 2562 วันนี้ที่
ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการประชุมค่ะ เรียนเชิญค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านปลัดนที มูลสมบัติ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี ท่านรองปลัดเทศบาล หัวหน้ากองเพ่ือนสมาชิกผู้ทรง
เกียรติที่เคารพทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที ่ 26 สิงหาคม 2562 เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้ง
ที ่2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
วันนี้มีเพื่อนสมาชิกหนึ่งท่านลานะครับ คือท่าน อดิศักดิ์  โสภา ได้พาคุณแม่ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ จังหวัดขอนแก่น ครับ 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม (ไม่ม)ี 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   
5.1  ญัตติเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 (วาระที่2และ3)    
-ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการแปรญัตติแถลงผลการประชุมแปรญัตติให้ที่ประชุมทราบครับผม  
ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา(สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมดาบ ต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
และในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามท่ีสภาเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก ได้ประชุมสภาเทศบาลในการพิจารณารับร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่ง
มีงบประมาณท้ังหมดประมาณ 53 ล้านกว่าบาทครับผม ตามเอกสารที่แจกมาให้ครับ ซึ่งได้ผ่านวาระแรกไปแล้ว
นั้น ต่อมาได้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ ก าหนดระยะเวลา 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562 และ
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมกันในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เพ่ือสรุปผลการพิจารณาการแปรญัตติ ซึ่งผล
ของการประชุมพิจารณา ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ที่ได้ด าเนินการแจกให้กับสมาชิก
สภาเทศบาลแล้วนั้น โดยไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือคณะผู้บริหารท่านใดเสนอค าแปรแปรญัตติ ต่อ
คณะกรรมการแปรญัตติ แต่อย่างใด  ในนามของคณะกรรมการแปรญัตติจึงขอเสนอคงร่างเดิม ร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2563  ให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก พิจารณาในวาระท่ี 2 และ
วาระท่ี 3 ต่อไปครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-(วาระที่2) ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ชี้แจงเมื่อสักครู่นี้ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีอะไรที่จะ
สอบถามหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะสอบถาม ผมก็ขอถามมติในที่ประชุมเลยนะ
ครับ มีเพ่ือนสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการแปรญัตติให้คงร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563 โปรดยกมือครับ 
 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
เห็นด้วย 11 เสียง 
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ไม่เห็นด้วย (ไม่มี) 
งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-(วาระท่ี3) เพ่ือนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านใดเห็นควรให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ีงบประมาณ2563 โปรดยกมือครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
เห็นด้วย 11 เสียง 
ไม่เห็นด้วย (ไม่มี) 
งดออกเสียง 1 เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
ระเบียบวาระท่ี6 เรื่อง วาระอ่ืนๆ 
เชิญท่านสุดใจ พิชัยช่วงครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง(สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ผมได้ไปประชุมที่วัดธรรมพิทักษ์มาครับ ทางวัดแจ้งว่ามีน้ าไหลมาจากองค์พระธาตุ
พนมจ าลองไหลลงมาบริเวณหนองหลังองค์พระธาตุพนมจ าลองท าให้น้ าล้นออกจากหนองด้านวัดธรรมพิทักษ์
เลยอยากได้ท่อเพ่ือจะระบายน้ าออกจากหนองลงบริเวณล าห้วยหนองใหญ่ครับผม อยากได้ท่อประมาณ 6-7 ท่อ 
ครบัผมให้ถึงล าห้วยเลยครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
ฝากท่านปลัดเทศบาลช่วยดูแลให้ด้วยนะครับเพราะน้ ามันท่วมมาบนถนนแล้วไหลมาบริเวรพระธาตุฯครับผม
และสุดท้ายนี้ขอได้เชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงหน่อยครับ เชิญครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนท ี มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบพระคุณ
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กทุกท่านนะครับที่ได้พิจารณาเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ2563 ให้ใช้ได้นะครับ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญและได้พิจารณาเห็นชอบแล้วเป็น
จ านวนเงินงบประมาณ 50,439,000 บาทครับ และผมในนามของคณะผู้บริหารก็จะได้ด าเนินการเสนอตาม
ขั้นตอนเพ่ือที่จะให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พิจารณาเห็นชอบ แล้วก็จะด าเนินการประกาศใช้ต่อไป
ครับ ซึ่งงบประมาณตรงนี้เป็นค่าภาระค่าใช้จ่ายที่จ่ายตลอดทั้งปีของปีงบประมาณ2563 ก็ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม
เป็นต้นไปครับ ไม่ว่าจะเป็นหมวดของเงินเดือนจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ค่าใช้สอยและค่าอ่ืนๆทั่วไปในความ
รับผิดชอบของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ในส่วนงบประมาณในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานถ้างบประมาณประจ าปี
2563 เข้ามาเร็วในช่วงไตรมาสที่2 ช่วงเดือน มกราคม น่าจะได้ด าเนินการในส่วนของโครงการบางส่วนครับแต่ก็
ต้องพิจารณาในส่วนของความจ าเป็น และก็ต้องตรวจสอบสถานการณ์คลังไปด้วยครับ ในส่วนของภารกิจอ่ืนๆ ที่
เทศบาลได้ด าเนินการในปี 2562  ที่ถือว่าส าคัญก็คือการตราเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปี 2563 ก็ถือว่าผ่าน
ไปได้ด้วยดีนะครับ เรื่องท่อนะครับก่อนจะด าเนินการถมดินผมได้มอบหมายให้ช่างได้ออกส ารวจแล้วนะครับว่า
ทางน้ าที่จะระบายลงล าห้วยไปยังไงแต่มันก็มองไม่ชัดเพราะว่าเราถมดินไปค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็น
ช่วงที่เหมาะนะครับผมจะได้มอบหมายให้นายช่างโยธาออกส ารวจอีกครั้งครับว่าระยะทางที่ท่านได้เสนอจะใช้ท่อ
ประมาณกี่ท่อนครับและยาวกี่เมตรการลงท่อถ้าเราท าเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเราต้องบรรจุไว้ในแผนด้วยนะครับ
เพราะต้องท าเป็นโครงการและค่อนข้างที่ต้องใช้ระยะเวลามากเพราะว่าถ้าไม่มีแผนมันก็ท าไม่ได้  ถ้าเราจะท าได้
สะดวกก็คือเราต้องใช้งบค่าใช้สอยที่เป็นค่าวัสดุก่อสร้างเพราะว่าเราซื้อมาก็ลงได้เลย แต่ก็จะมีปัญหาอีกอย่าง
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หนึ่งคือว่าถ้าเราลงท่อเราก็ต้องขุดก็ต้องใช้เครื่องจักรหนัก ล าพังจะใช้คนก็คงจะเป็นไปไม่ได้ และนี้ก็คือการใช้
งบประมาณวัสดุก่อสร้าง แต่ก็พิจารณานะครับว่าจะด าเนินการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับและจะให้นายช่าง
ออกไปส ารวจให้และจะหาแนวทางการแก้ปัญหาต่อไปครับแล้วก็เรื่องที่ส าคัญออกเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงวันที่ 
16 - 30 กันยายน 2562 กระผมก็จะมอบท่านหัวหน้าส านักปลัดได้ด าเนินการขอเปิดวิสามัญเพ่ือด าเนินการใช้
เงินเหลือจ่ายและขออนุมัติกันเงินงบประมาณประจ าปี 2562 ที่เบิกตัดปีที่อยู่ในอ านาจของสภาและขอน าเรียน
ทุกท่านว่าถ้ามีเรื่องที่มีความจ าเป็นจริงๆนะครับรายการที่จะขออนุมัติเปลี่ยนแปรงที่อยู่ในอ านาจของสภานะ
ครับจะใช้ในช่วงเวลานี้นะครับจะได้รบกวนท่านสมาชิกพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าท่านใดเห็นว่ามี
โครงการที่มีปัญหาในช่วงนี้นะครับที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ในเรื่องของถนนโครงสร้างเรื่องของน้ าเรื่องของไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภคต่างๆนะครับผมก็ฝากท่านได้ส ารวจเพราะคิดว่าคงจะเหลืองบประมาณที่จะได้ด าเนินการในงบ
เหลือจ่ายให้ท่านพิจารณาอีกรอบหนึ่งครับคิดว่าคงมีเวลาเตรียมตัวประมาณครึ่งเดือนนะครับและขอแจ้งท่าน
สมาชิกไว้นะโอกาสนี้นะครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
เชิญท่าน สุดใจ  พิชัยช่วงครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง(สมาชิกสภาเทศบาล) 
-กระผมขอสอบถามเรื่องเดิมครับ เรื่องท่อระบายน้ าที่ผ่านหน้าโรงเรียนอนุบาลรวมบัณฑิต ตอนไหนจะเชื่อมกับ
ท่อระบายน้ าของกรมทางหลวงครับผมเวลาฝนตกน้ าจะท่วมขึ้นมาครับเพราะไม่มีที่ระบายน้ าครับผม 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เพ่ือนสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีวันนี้ผมขอปิดประชุมครับ 
 
 
 
                                                          ปิดประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันที่  18 ตุลาคม  2562  เวลา  10.00 น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญที่ 4/2562  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  30 ตุลาคม  2562 เวลา 10.00 น. 

 
 

 
 
 
 
 


