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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี 2/๒๕63 คร้ังที่  1 

วันจันทรท่ี์  25  พฤษภาคม  2563  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี  2/2563  คร้ังที่  1 

วันจันทร์ที่  25  พฤษภาคม  2563  เวลา 10.00 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 

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

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)  
   2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญท่ี 1/2563  ครั้งท่ี 1 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   

5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2563  
  

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี)    
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พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ 
ประธานสภาฯด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
-วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็กสมัยสามัญท่ี 2/2563 ครั้งท่ี  1  ท่ีประชุมมาครบองค์
ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการประชุมค่ะ เรียนเชิญค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านปลัดนที  มูลสมบัติ  หัวหน้ากองเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน ก่อนอื่นกระผมขอช้ีแจง
ให้ท่ีประชุมทราบว่าวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญท่ี 2/2563  ครั้งท่ี 1  
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ท่ีผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านความปลอดภัย  สาธารณภัย  วาตภัยและอัคคีภัยต่างๆ ทางเทศบาลและพี่น้อง
ประชาชนได้ร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาเช่นนี้ตลอดมาขอขอบคุณทุกท่านนะครับ   
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม        
เชิญท่านประธานตรวจรายงานการประชุมครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วง  ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้ประชุมไปเมื่อคราวสมัยสามัญท่ี 1/2563 ครั้งท่ี 1 ไปแล้วนั้น  ฝ่าย
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
ต าบลห้วยเพื่อรับรองต่อไปขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องเพื่อจะได้รับรองรายงานการประชุม  เชิญครับ  มีสมาชิกท่านใดจะให้
แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม  สมาชิก
ท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภา) 
-เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง 
มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมเห็นด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สามัญที่ 1/2563 คร้ังที่ 1  
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไประเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม พ.ศ. 2563  เชิญท่านปลัดเทศบาลช้ีแจงหลักการ
และเหตุผลครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ  (ปลัดเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกภาทุกท่าน และผู้ท่ีเข้าร่วมการประชุมทุกคน กระผมว่าท่ีร้อย
ตรีนที มูลสมบัติ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรี   ส าหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านท่ีจะ
ด าเนินการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ีประสบเหตุวาตภัยในวันท่ี 24 เมษายน 
2563 ท่ีผ่านมา  ขออนุญาตน าเรียนเบ่ิงต้นคราวๆนะครับ  แนวทางในเรื่องการช่วยเหลือของผู้ประสบวาตภัย
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ท่ีทางกระผมจะได้ด าเนินการช่วยเหลือขออนุญาตด าเนินการเมื่อเกิดเหตุในช่วงเวลาค่ าๆของวันท่ี 24 ซึ่งเป็น
พายุฤดุร้อนได้สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้างในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  หลังเหตุดังกล่าวกระผมได้
รวบรวมโดยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ประสานกับส่วนต่างท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งได้ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ีได้รับ
เดือดร้อนเร่งด่วนและวันท่ี 25 -26 ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์กระผมได้ส่ังการให้พนักงานทุกคนมาปฏิบัติ
เป็นส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ไขก็ได้มีการต้ังศูนย์ระดมพนักงานในการด าเนินการต่างๆเพื่อรับเรื่องราว
ให้กับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันก็ออกส ารวจร่วมกับผู้น าชุมชน  เบื้องต้นก็ส ารวจคร่าวๆประมาณร้อย 
กว่าหลังคาแต่หลังจากได้ประชุมกับคณะผู้น าคณะผู้น าก็ได้ยอดคร่าวๆร่วมส่ีร้อยหลังคาเรือนว่าเป็นข้อมูล
ข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น   การจะช่วยเหลือตามระเบียบได้ก็ต้องหลังจากท่ีได้มีการประชุมกับทางผู้น าอีกครั้งและท่ี
ประชุมก็มีมติเห็นชอบให้ต้ังคณะกรรมการ 4 ฝ่ายซึ่งประกอบ 1.ท่านผู้น าหมู่บ้านทุกหมู่ก็คือท่านก านันและ
ท่านผู้ใหญ่บ้าน  2.คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 3.ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 4.พนักงานเทศบาล ให้ท้ังส่ี
ฝ่ายในการออกตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ด าเนินการอยู่ 2 วันถึงแล้วเสร็จซึ่งวันนี้ผมก็ได้ให้ทางพนักงานซึ่งออก
รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านสอบถามข้อเท็จจริงรายละเอียดต่างๆในการช่วยเหลือ หลังจากรวบรวมตรวจสอบ
เสร็จเรียบร้อยก็จะมีบางหลังคาเรือนท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์เด๋ียวช่วงท้ายจะเชิญนิติกรได้ช้ีแจงเกี่ยวกับข้อระเบียบ
ให้ทุกท่านได้รับทราบครับผม 
ขออนุญาตน าเรียนเริ่มต้น  กระผมยกตัวอย่างบางรายท่ีไม่เข้าเกณฑ์บ้านท่ีอยู่อาศัยในส่วนการต่อขยายไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของก าแพงจะไม่เข้าเกณฑ์หรือบ้านบางหลังซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้เสียหายเป็นบ้านเช่า
อย่างนี้ตามระเบียบว่าไว้จะต้องจ่ายให้กับผู้เช่าซึ่งจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็มีบางหลังคาเรือนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งเราก็พยายามท าความเข้าใจและอาจจะมีบางส่วนท่ีไม่เข้าใจผมยก
กรณีตัวอย่างอยู่ท่ี 14 ซึ่งท่านมีหลังคาเรือนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์หรือ 30 กว่าหลังคา อ าเภอเขาต้ังคณะกรรมการ
ออกมานะครับตรวจสอบอีกรอบและคณะกรรมการได้มีการออกมาตรวจสอบร่วมกันกับคณะกรรมการของ
เทศบาลอีกรอบเพราะว่าต้องเก็บตกให้บัญชีไปแล้วครับซึ่งเราได้ออกส ารวจแล้วว่าไม่ผ่านเกณฑ์จริงๆและทาง
อ าเภอก็ไม่สามารถท่ีจะช่วยเหลือได้  แต่มีบ้านหลังบ้านหลังไม่พาเข้าไปส ารวจแต่ว่าของเขาเข้าเกณฑ์แต่ผู้น า
ไม่ส่งเข้าไปอย่างนี้ก็ต้องเก็บตกแล้วก็เพิ่มเติมเข้ามาตามท่ีเคยส่ังการมาน่าจะประมาณ 3-4 หลังคา  ซึ่งผม
จะแจ้งรายละเอียดอีกรอบนึงเมื่อส ารวจข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยจะได้ข้อมูลแล้วสรุปว่าหลังไหนหนักสุดและ
หลังไหนไม่ผ่านเกณฑ์ข้อมูลจะท าการอัพเดททุกวัน  บางครั้งก็มาร้องเรียนทีหลังซึ่งการท างานก็เจอปัญหาแบบ
นี้เกือบตลอดแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตามข้อเท็จจริง   เมื่อได้ข้อมูลเสร็จ
เรียบร้อยก็มาประชุมในคณะศูนย์ช่วยเหลือเพื่อมาแบ่งภารกิจ ซึ่งหลักๆผมได้แบ่งภารกิจมอบให้กับทาง
คณะกรรมการทางผู้อ านวยการของท่านรองปลัดด้วยไปด าเนินการแยกหลักๆอยู่ 2 อย่างคือการช่วยเหลือพี่
น้องประชาชนท่ีประสบวาตภัยรายท่ีหนักก่อน   ซึ่งหนังสือส่ังการจากทางท่านนายอ าเภอก็ชัดเจนนะครับว่าให้
ช่วยเหลือหลายท่ีหนักท่ีสุด  ซึ่งผมก็แบ่งชุดซ่อมคืองานป้องกันและกองช่างส่วนชุดของภูมิภาคนี้ก็ให้ตัดต้นไม้
แล้วระดมไปช่วยเหลือผู้ท่ีหนักท่ีสุดและก็เป็นบ้านของผู้สูงอายุหรือว่าเด็กท่ีไม่สามารถด าเนินการเองได้ตอนนี้
คือหลักแรกในการช่วยเหลือส่วนท่ี 2 ก็ให้นโยบายเบื้องต้นว่าท่านใดท่ีสามารถมีศักยภาพในการซ่อมแซมบ้าน
ได้ด้วยตัวเองขอให้ซ่อมแซมไปก่อนตามข้อเท็จจริงหรือว่าเราส ารวจเรามีข้อมูลแล้วว่าท่านเสียหายสังกะสีแผ่น
อะไรยังไงนะครับก็มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับขอให้ท่านซ่อมเองไปก่อนเพราะว่าผู้เสียหายค่อนข้างเยอะจ านวน 
400 กว่าหลังคก็ปรากฏว่าก็มีบางบ้านท่ีซ่อมแล้ว  จะได้เสนอไปยังท่านนายอ าเภอจะมีแบบฟอร์มเอกสาร
ต่างๆท่ีกรอกนะครับในการขอเงินทดลองช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในอ านาจของผู้ว่าในค่อนข้างเยอะต้องหา
เอกสารอีกซึ่งต้องใช้เวลากว่าจะประเมินราคาได้กว่าจะส่งนะครับเอกสารก็ค่อนข้างเยอะ  ทีนี้พอเราส่งไปนะ
ครับก็รวบรวมแล้วก็ส่งไปจังหวัด  ก็คือระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในผมก็ได้ประสานทางท่านผู้อ านวยการกองคลังว่า
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เราส่งไปนี่เราต้องการอะไรยังไงในการปฏิบัติตามระเบียบนะครับซึ่งเป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการรับเงินอยู่นะครับก็จะมีแนวทางในการอยู่ในการท าตามระเบียบอยู่ซึ่งก็ได้รับแจ้งจากท่าน
ผู้อ านวยการกองคลังแล้วก็ตามระเบียบเบื้องต้นก็ต้องกันอย่างน้อย 3 เดือน  ซึ่งท่านสมาชิกท่านน่าจะเห็น
รายละเอียดตามท่ีทางท่านผู้อ านวยการกองคลังได้แจกจ่ายให้แล้วนะครับมี 10 ข้อนะครับ ท่ีกันไว้นี่นะครับ
แต่ข้อระเบียบแล้วนี่คือกันอย่างน้อย 3 เดือนแล้วก็อีกร้อยละ 10% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เมื่อ
ใช้เงินส ารองจ่ายไม่ได้ก็จะเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมใช้ตามข้อ 88 เพราะฉะนั้นเมื่อนายอ าเภอเห็นหนังสือของ
พวกเราและก็ประสานทางจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เราจ่ายจากเงินสะสมได้โดยไม่ต้องกันร้อยละ 
10 ให้น ามาจ่ายได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านผู้มีอ านาจนะครับได้พิจารณาส่ังการเป็นหนังสือตอบกลับหนังสือ
ท่ีกส 0917 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ลงนามโดยท่านนายอ าเภอห้วยเม็กท าให้สามารถจ่ายเงินในส่วน
ของการกันเงินร้อยละ 10 ได้โดยให้พิจารณาจ่ายจากเงินสะสมซึ่งรายละเอียดการจ่ายรายละเอียดก็ตามท่ีได้
ส่งให้ทุกท่าน  รายละเอียดต่างๆกระผมขอเชิญทางผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับก็คือท่านหัวหน้าส านักปลัดได้
ช้ีแจงต่อท่ีประชุมนะครับ 
จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง  (หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กท่าน
สมาชิกท่านผู้อ านวยการกองและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมจ่าเอกคัมภีร์  เกิดสีทองหัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล  ขออนุญาตนะครับตามท่ีท่านปลัดนะครับจะได้แจ้งเกี่ยวกับวาตภัยนะครับสืบเนื่องจากท่ีว่าวันท่ี 
24 วันเกิดเหตุนะครับผมขออนุญาตสรุปนะครับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสียหายตามหานะครับ
เบื้องต้นนะครับตามเอกสารในมือท่านนะครับก็คือผู้ท่ีได้รับความเสียหายท้ังหมดนะครับท่ีรับผิดชอบท้ัง 10 
หมู่บ้านนะครับด าเนินการช่วยเหลือไปแล้วนะครับในส่วนท่ีเราช่วยเหลือและในส่วนท่ีจ านวนนะครับจ านวน
ท้ังหมดนะครับ 107 คนเดือนนะครับอันนี้เราช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วนะครับโดยเป็นเงินท้ังส้ิน  337 ,612  
บาท ส่วนนี้คือเป็นแจกจ่ายวัสดุเบ้ืองต้นท่ีได้รับความเดือดร้อนหนักไปหาเบาก็เรียงล าดับความส าคัญนะครับท่ี
ช่วยเหลือตัวเองตามท่ีแจ้งไปในส่วนท่ียังไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ว่าจะของบประมาณจากทางจังหวัดก็เลยยัง
ไม่ได้รับการช่วยเหลือซึ่งในกลุ่มนี้บางท่านก็มีก าลังมีศักยภาพในการซ่อมแล้วก็มีงบประมาณจัดซื้อมาซ่อมเอง
เราก็ออกไปส ารวจก็ได้ช้ีแจงไปแล้วว่าท่านใดท่ีซ่อมเองได้ถ้ารอเทศบาลก็อาจจะล่าช้าหากท่านมีศักยภาพก็
ขอให้ซ่อมไปก่อน  และในส่วนท่ีรองบประมาณจากทางจังหวัดมีท้ังหมด 282 รายนะครับท่ีด าเนินการเองไป
แล้วนะครับแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้เป็นยอดเงินท้ังหมดท่ีเราส ารวจและประมาณการมาก็คือ 566,871 บาท
ในส่วนของท่ีช่วยเหลือตัวเองไปแล้วนะครับรวมท้ังหมดนะครับในส่วนท่ีครัวเรือนท้ังท่ีช่วยเหลือไปแล้วก็ยัง
ได้รับการช่วยเหลือก็คือท่ีเสียหายท่ีเกิดวาตภัยในครั้งนี้ก็คือจ านวนท้ังหมด 389 รายรวมเป็นเงินท้ังส้ิน 
944,483 บาทส่วนนี้ก็คือความเสียหายท่ีได้แจ้งให้ท่านประธานสภาเพื่อท่ีจะจ่ายขาดเงินสะสมในรอบนี้นะ
ครับแต่ยอดวงเงินในตัวนี้นะครับกระผมขออนุญาตเสริมนิดนึงในส่วนของความช่วยเหลือก็มีท่านปลัดแจ้งว่าใน
ส่วนท่ีไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งเราก็ท างานในรูปคณะกรรมการในวันท่ีประชุมก็มีระเบียบท่ีเกี่ยวข้องเราจ่ายโดยอิง
ระเบียบ  บางท่านท่ีเราไปส ารวจก็ไปเปรียบเทียบกับ อบต.อื่นกระผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันข้างเคียงเทศบาล
ข้างเคียงเขาใช้ระเบียบตัวไหนนะครับซึ่งท่ีจริงแล้วเราใช้ระเบียบตัวเดียวกันท่ัวประเทศนะครับเราก็ไม่รู้เรื่อง
นะครับหรือเทศบาลอื่นนะครับว่ามีเสียงสะท้อนกลับมาว่าท าไมเทศบาลต าบลห้วยเม็กไม่ช่วยเหลือเหมือน
อบต.ข้างเคียงเทศบาลข้างเคียงนะครับในส่วนนี้ก็คือเรามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับก็เริ่มต้นก็คือมันจะมี
ระเบียบการช่วยเหลือประชาชนส่วนหนึ่งแต่หลักๆท่ีเราใช้ก็คือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ. ศ. 2556 ข้อ 27 นะครับก็ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราท่ีกระทรวงการคลังก าหนดนะครับก็คือตัวนี้เขาบอก
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เขาก็ทักมาเป็นเกณฑ์เกณฑ์เลยนะครับตามข้อ 21 กระทรวงต่างๆนะครับก็จะมีรายละเอียดส่ิงท่ีเราใช้จ่ายอยู่
ประมาณท่ีรัฐช่วยเหลือก็คือด้านการด ารงชีพนะครับผมจะสรุปส้ันๆการด ารงชีพก็ได้ส่วนท่ีเป็นส่ิงของก็ได้นะ
ครับหรือจ่ายเป็นเงินก็ได้โดยค านึงถึงสภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสมนะครับก็คือเป็นการบรรเทา
บรรเทาทุกข์ไม่ใช่ซ่อมให้มาให้ใหม่ท้ังหมดนะครับอันนี้บางท่านก็บอกว่าออกพรุ่งนี้ท าไมไม่ได้ท้ังหมดซึ่ง
คณะกรรมการเราก็ได้ออกไปดูความเสียหายเบื้องต้นนะครับบางท่านก็ไปดูแล้วมันช ารุดอยู่แล้วในส่วนหนึ่งค่า
เส่ือมสภาพก็มีก็อาจจะไม่ได้เติมนะครับไม่ใช่ว่าซ่อมให้ได้เต็มท่ีออกท้ังหมดก็ต้องได้ท้ังหมดจริงๆบ้านหลังนึง
อาจจะสร้างเป็นล้านบาทก็ได้นะครับในส่วนนี้แต่จริงๆแล้วในส่วนท่ีจะซ่อมได้ก็คือ ก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยประจ าก็
หมายความว่าเป็นบ้านอาศัยอยู่ประจ านะครับตัวนี้เขาจะใช้เท่าท่ีจ่ายจริงหมายความว่าเราซ่อมแซมเท่าไหร่
จ่ายจริงเท่าไหร่แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นหลังนั้นต้องไม่เกิน 30 ,000 บาทในส่วนนี้นะครับผมว่าคนอื่นก็ใช้หลักการ
เดียวกันนะครับในส่วนนี้ก็นี้ก็มีเรื่องท่ีเราช่วยเหลือเป็นบ้านท่ีอยู่อาศัยนะครับท่ีเจอมาคือคนท่ี 2 คือซ่อมแซม
หรือสร้างยุ้งข้าวนะครับตอนนี้คือดึงเข้าหมายความว่าเราเข้ากันเท่าไหร่ครับยังข้าวโรงเรือนส าหรับปลูกพืชผล
แล้วก็คอกสัตว์ตัวนี้ท้ังหมดแล้วก็เท่าท่ีจ่ายจริงแต่ครอบครัวแล้วไม่เกิน 5,000 บาทอันนี้เราซื้ออะไรกินตรงนี้
นะครับก็ต้องส ารวจและบางท่านยุ้งข้าวจนเกิน 5000 บาทก็มีนะครับเพราะว่าสร้างมันก็หมดเยอะ  เพราะว่า
ระเบียบค่าใช้จ่ายเท่านี้นะครับขออนุญาตช้ีแจงให้ทางสภาทราบนะครับกรณีบ้านเช่าในส่วนท่ีเราปัญหาก็คือ
ผู้ประกอบการบ้านเช่านะครับเข้ามาบอกว่าท าไมไม่ได้เสียหายตรงนี้ระเบียบเขาไม่ได้จ่ายให้ผู้ประกอบการนะ
ครับเขาจะจ่ายให้ผู้เช่าท่ีเดือดร้อนไม่สามารถมีท่ีอยู่อาศัยได้เขาไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายจริงหมายถึงว่าท่านเช่า 1000 
บาทเราต้องจ่ายให้ผู้เช่าไม่เกิน 1,000 บาทโดยติดต่อกันนะครับอันนี้คือสูงสุดของคือเดือนละไม่เกิน 1,000 
บาทเป็นเวลาไม่เกิน 2 เดือนติดต่อกันก็คือว่าเราจ่ายให้เต็มท่ีคือ 1700 บาทค่าเช่าบ้าน 2 เดือนอันนี้คือท่ีเรา
เจอมาก็มีประมาณนี้ครับส่วนอื่นก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับถ้าเป็นด้านพืชเกษตรต่างๆนะครับในส่วนนี้ก็ขอ
อนุญาตน าเรียนเบ้ืองต้นนะครับก็ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ  (ปลัดเทศบาล) 
-เป็นรายละเอียดท้ังหมดท่ีขอยื่นญัตติในการจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้ก่อนท่ีผมจะสรุปสุดท้ายก็ขอเชิญท่านนิติ
กรได้แจ้งระเบียบท่ีเกี่ยวข้องนอกเหนือจากท่ีท่านปลัดส านักปลัดได้แจ้งไปแล้วเพื่อให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจและ
กระผมจะขอสรุปสุดท้ายและจะได้ขอให้ทางประชุมสภาได้พิจารณาต่อไปขอเชิญทางนี้ก่อนครับ 
นายสมชาย  โคตรพัฒน์ (นิติกรช านาญงาน) 
-เรียนท่านประธานสภาท่านรองประธานสภาท่านสมาชิกสภาผู้กองเกียรติทุกท่านท่านปลัดและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านกระผมนายสมชาย  โคตรพัฒน์  นิติกรช านาญงาน  จะอธิบายหลักเกณฑ์ระเบียบกฎหมายท่ี
ทางเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติวาตภัยเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2563
ระเบียบท่ีใช้เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนระเบียบการช่วยเหลือประชาชน
นั้นถ้าประชาชนประสบภัยพิบัติให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือได้โดยการน า
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังมาใช้โดยอนุโลมต่อไปเราก็มาดูท่ีระเบียบกระทรวงการคลังปี พศ.2556 ท่ียังใช้
กันในปัจจุบันว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดลองราชการหรือฉุกเฉินด้านการด ารงชีพค่าวัสดุซ่อมแซม
หรือก่อสร้างเพื่ออยู่อาศัยประจ าซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของได้รับความเสียหายเท่าท่ีจ่ายจริงและเราต้อง
มาตีความว่าท่ีอยู่อาศัยคืออะไรทางกระทรวงการคลังและทางกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรึกษาหารือการและมีหนังสือปรึกษาหารือกันมากมายว่าท่ีอยู่อาศัยประจ าเป็น
อย่างไรบ้างท่ีสอบถามไปว่ากระท่อมท่ีประชาชนใช้อยู่อาศัยเมื่อถึงฤดูนาฤดูท านาไปอาศัยอยู่เข้าหลักเกณฑ์
หรือไม่มีหนังสือตอบกลับมาจากกระทรวงการคลังว่าต้องเป็นท่ีอยู่อาศัยประจ าถึงจะเข้าข่ายในหลักเกณฑ์การ
ช่วยเหลือเถียงนาไม่ได้อยู่อาศัยประจ าจึงไม่เป็นที่อยู่อาศัยประจ าจึงไม่เข้าข่ายท่ีต้องให้ความช่วยเหลือส่วนต่อ
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เติมเป็นท่ีอยู่อาศัยประจ าหรือไม่ก็มีหนังสือตอบจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมองว่าส่วนต่อเติม
บ้านไม่ใช่ท่ีอยู่อาศัยประจ าไม่เข้าคายให้ได้รับการช่วยเหลือทีนี้เรามองว่าส่วนต่อเติมมีผลกระทบต่อการด ารง
ชีวิตประจ าวันหรือไม่ทางเทศบาลต าบลห้วยเม็กมองว่าหากหลังใดมีผลกระทบต่อการด ารงชีพอาจจะเข้าข่าย
หลักเกณฑ์การช่วยเหลือก็ได้ท่ีนี้ถามว่าส่วนต่อเติมบ้านมีอะไรบ้างเช่นโรงจอดรถโรงจอดรถก็มีหนังสือหารือ
ตอบกลับมาว่าโรงจอดรถไม่เข้าข่ายท่ีจะให้การช่วยเหลือได้เพราะมองว่าสามารถด ารงชีวิตประจ าวันได้แม้นโรง
จอดรถจะได้รับความเสียหายในท่ีประชุมวันท่ี 24 เมษายน 2555 ให้ต้ังคณะค านานหมู่ละ 4 ท่านออก
ส ารวจโดยเราให้ค านิยามว่าท่ีอยู่อาศัยประจ าไม่ให้หมายความรวมถึงส่วนท่ีต่อเติมหมู่บ้านโรงจอดรถรั้ว 3 ค า
นี้นะครับคือส่วนต่อเติมบ้านทุกท่านน าไปปฏิบัติแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่บ้านใช้ดุลพินิจหลังใดเข้าเกณฑ์หรือไม่
เข้าเกณฑ์ในกรณีท่ีท่ีอยู่อาศัยประจ าต่อมาในเรื่องของยุ้งฉางโรงเรือนเก็บพืชผลการเกษตรหรือคอกสัตว์ยุ้งฉาง
ข้าวเกิดความเสียหายแต่การสอบถามไม่มีนาไม่มีนาก็ไม่มีข้าวแต่มียุ้งฉางเพราะฉะนั้นผลกระทบท่ีได้รับก็คือ
ข้าวจากการสอบถามจึงไม่ได้รับการช่วยเหลือว่ามีการซื้อข้าวกินแต่ถ้าท่านใดต้องการให้เทศบาลต าบลดูแลให้
โดยการเข้าไปท าการซ่อมแซมให้และกรณีห้องเช่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังให้จ่ายแก่ผู้เช่าใน
อัตรา 1,700 บาทไม่เกิน 2 เดือนซึ่งก็มีอยู่จ านวนเคส 2 เคสท่ีต้องจ่ายให้กับผู้เช่าขอบคุณครับ 
 
 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ  (ปลัดเทศบาล) 
-เป็นระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการน าข้อระเบียบมาปรับใช้และอยู่ท่ีดุลพินิจของคณะกรรมการท่ีออกตรวจสอบ
ด้วยทั้งนี้ก็เป็นฐานของระเบียบตัวเดียวกันทุกท่านก็ได้รับฟังแล้วนะครับก่อนท่ีจ่ายขาดเงินสะสมก็อยากให้ท่าน
ผู้อ านวยการกองคลังได้แจ้งสถานะทางการคลังของเทศบาลต าบลให้แม่ให้ท่านได้ทราบเพื่อท่ีจะเป็นข้อมูล
ให้กับท่านสมาชิกใช้ดุลพินิจในการพิจารณาครับ 
นางปัญจมาพร  คงสมมาตร (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
-เรียนท่านประธานสภาประธานสภาสมาชิกสภาท่านผู้บริหารและผู้ร่วมประชุมทุกท่านค่ะขออนุญาตนั่งนะคะ
เอาเป็นสรุปยังไงคะส าหรับเงินสะสมณวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 นะคะ 

สรุปรายรับ-รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ณ วันที่  25  พฤษภาคม  2563 

    
  ประมาณการ รับจริง คงเหลือ 
รายรับ    
     หมวดภาษีอากร 485,000 92,551 392,449.00 
     หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับใบอนุญาต 308,700 164,876.40 143,823.60 
     หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 394,000 234,887.41 159,112.59 
     หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,028,000 638,759 389,241.00 
     หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 12,500 544 11,956.00 
     ภาษีจัดสรร 26,438,234 15,491,870.84 10,946,363.16 
     เงินอุดหนุนท่ัวไป 21,772,566 17,254,936.00 4,517,630.00 

รวมรายรับ 50,439,000 33,878,424.65 16,560,575.35 



~ 8 ~ 
 

รายจ่าย    
    งบกลาง 12,117,731 7,151,713 4,966,018 
    เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 1,490,720 869,400 621,320 
    เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 15,997,372 8,491,097 7,506,275 
    ค่าตอบแทน 1,179,600 645,798 533,802 
    ค่าใช้สอย 11,065,217 5,149,975.95 5,915,241 
    ค่าวัสดุ 2,843,103 1,512,320.62 1,330,782 
    ค่าสาธารณูปโภค 1,217,800 846,325.65 371,474 
    ค่าครุภัณฑ์ 1,071,100 268,230.00 802,870 
    ค่าครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง 1,730,900 285,000.00  
    เงินอุดหนุน 1,725,457 656,776.42 1,068,681 

รวมรายจ่าย 50,439,000 25,876,636.64 24,562,363 

รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง   8,001,788.01  
สรุปเงินสะสมท่ีสามารถจ่ายได้ติดลบอยู่ 3 ล้าน 600 ,000 1846 บาท 98 สตางค์แต่เราสามารถจ่ายใน
กรณีสาธารณภัยได้จากท่ีกันไว้ 10% จ านวน 5 ล้าน 43900 บาทค่ะตลอดการจัดส่งคือสรุปก็มีแค่นี้ค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ก่อนท่ีเราจะลงมติขอความคิดเห็นจากท่านขอความคิดเห็นจากท่านสมาชิกท่านใดสงสัยข้อไหนเชิญครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) 
-ขออนุญาตนั่งนะครับกระผมอยากทราบว่าถ้าอยากขอขอบคุณทุกท่านท่ีช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มท่วงที
เห็นใจทุกท่านขอบคุณมากๆครับกระผมอยากทราบว่าท่ีทางท่านนิติกรได้ช้ีแจงมานั้นเกี่ยวกับการต่อเติมบ้าน
การต่อเติมบ้านคือการต่อเติมเฉลียงเพื่อท าอาหารอยากทราบว่าจะช่วยเหลือได้หรือไม่ครับขอบคุณครับ ข้อท่ี 
2 ครับการประเมินค่าใช้จ่ายเราใช้หลักการไหนในการประเมินค่าเสียหายครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีท่านใดอีกไหมครับเชิญครับท่านอดิศักดิ์ โสภา 
นายอดิศักด์ิ โสภา (สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) 
-เรียนประธานสภาท่ีเคารพคณะบริหารหัวหน้ากองทุกกองสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมนายอดิศร
โสภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก กระผมขอเสริมท่ีท่านสุดใจ  พิชัยช่วงได้กล่าวได้อภิปรายไปเมื่อ
สักครู่ครับความเห็นความคิดคล้ายๆกันนะครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับท่ีท่านหัวหน้าส านักปลัดได้ช้ีแจง
เกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องท่ีได้รับท่ีได้ประสบเหตุวาตภัยซึ่งการช่วยเหลือแต่ละชุมชนนั้นไม่เหมือนกัน
แตกต่างกันอย่างส้ินเชิงอยากทราบว่าท่านเอาหลักเกณฑ์ไหนมาประเมินครับและขอเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะ
ครับการช่วยเหลือท่ีอยู่ในเอกสารของสมาชิกทุกท่านทุกท่านคงเห็นหมดนะครับว่ามีแต่จ านวนเงินแต่ไม่มี
รายละเอียด มีแต่จ านวนเงิน ไม่ได้หมายความว่าฝ่ายบริหารไม่โปร่งใสนะครับแต่อยากทราบรายละเอียดต่างๆ
ว่าเป็นเช่นไรอยากให้ช้ีแจงต่อสภาครับผู้ท่ีออกตรวจสอบก็มีสมาชิกสภาหลายท่านนะครับอยากให้เข้าใจนะ
ครับทางสมาชิกสภาไม่สามารถพูดได้บอกได้ว่าใครต้องได้เท่าไหร่ครับซึ่งมีคนมาร้องเรียนว่านายสุชาติ แก้ววงศ์
ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลงบประมาณท่ีเทศบาลจ่ายให้นั้นมันไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซมรวมท้ังค่าช่าง ขอเพียง
เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ 
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นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
เชิญท่านกฤษฎา กฤษดารัตน์ครับ 
นายกฤษฎากฤษฎา กฤษดารัตน์ 
-เรียนท่านประธานสภาครับกระผมนายกฤษฎากฤษฎารัตน์ขอฝากท่านประธานเรียนถามผ่านไปยังท่านนิติกร
นะครับเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยประจ าซึ่งกระผมมีพนักงานท่ีเป็นลูกจ้างของกระผมและกระผมได้ไปสร้างบ้านอีก
หลังนึงเพื่อให้พนักงานอาศัยและก็ยังอยู่ประจ าแต่ว่าหลังคาปลิวไปกับผมอยากทราบว่ากระผมมีสิทธิ์ในส่วนนี้
หรือไม่ครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านรัชนีครับ 
นางรัชนี  เสนฤทธ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานท่านสมาชิกสภาทุกท่านท่ีเคารพทุกท่านดิฉันนางรัชนี   เสนฤทธิ์  รองประธานสภา
เทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ีดิฉันขอกราบเรียนในวันนี้ไม่ใช่ว่าคัดค้านในการบริหารงานนะคะดิฉันเห็นด้วยแต่ขอ
ท้วงติงว่าในวันท่ีพวกเราออกส ารวจความเสียหายแต่ละหมู่บ้านซึ่งดิฉันได้ออกตรวจหมู่ท่ี 13 ปรากฏว่าก่อนท่ี
พวกเราจะออกท าการส ารวจนั้นรู้สึกเสียใจท่ีทางสมาชิกสภาไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อทราบหลักเกณฑ์ในการ
ออกส ารวจและในท่ีสุดสมาชิกสภาทุกท่านก็ได้โดนชาวบ้านมาต่อว่าเกี่ยวกับเกณฑ์ท่ีต้องจ่ายเงินแต่ฉันขอช่ืน
ชมฝ่ายบริหารในการบริหารงานรู้ สึกว่าในเขตเทศบาลก็ได้รับความชอบธรรมแต่ก็อยากทราบว่าท าไมไม่ให้
สมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมเพื่อทราบหลักเกณฑ์ในการออกประเมินด้วยขอบคุณค่ะ  
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
มีท่านใดจะอธิบายอีกหรือไม่ครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง  (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-หากว่าไม่มีนาแต่เรามียุ้งฉางและท าการซื้อข้าวมาเก็บไว้นั้นอยากทราบว่าจะท าการช่วยเหลือได้หรือไม่
ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
เชิญท่านรัชนีครับ 
นางรัชนี  เสนฤทธ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติฝ่ายบริหารท่ีเคารพค่ะดิฉันไม่อยากให้ท าการเปรียบเทียบนะ
คะเพราะว่าเราใช้ระเบียบเดียวกันท่ัวประเทศแต่การบริหารนั้นไม่เหมือนกันจึงขอฝากไว้ว่าให้ฝ่ายบริหารดูไว้
ว่าในเขตเดียวกันอย่างเช่นไรขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านอดิศักดิ์โสภาครับ 
นายอดิศักด์ิ  โสภา (สมาชิกสภาเทศบาลต าบล) 
-ขอเพิ่มเติมสักนิดหน่อยครับตามท่ีท่านนิติกรได้ช้ีแจงเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านท่ีอยู่อาศัยมันเป็นบ้านเลขท่ี
เดียวกันนั้นท่ีต่อเติมออกไปก็สามารถพักอาศัยได้ทาแก้มอย่างนี้มันใช่เหรอครับเกี่ยวกับการต่อเติมในเมื่อมัน
เป็นบ้านเลขท่ีเดียวกันอยู่ซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาก็ไม่น่าจะมีปัญหาว่าได้หรือไม่ได้เพราะว่ามีอยู่บ้านเลขท่ีเดียวกัน
มันน่าจะมีสิทธิ์ได้นะครับฝากไปให้เป็นพ่อคิดครับขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอธิบายอีกหรือไม่ครับหากไม่มีเชิญไปบริหารได้ตอบค าถามครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ  (ปลัดเทศบาล) 
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-ขอบคุณท่านประธานท่านสมาชิกท่ีได้ให้ค าแนะน าก่อนท่ีจะมีการพิจารณาขออนุญาตน าเรียนหลายๆประเด็น
ท่ีท่านตรวจสอบมากระผมขออนุญาตน าเรียนตามนี้นะครับว่ากลับผมไม่ใช่นายกตัวจริงกระผมว่าท่ีร้อยตรีนที
มูลสมบัติปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กพื้นฐานของกระผมเป็นข้าราชการ
เกษียณอายุราชการ 60 ปีเพราะฉะนั้นในการถือปฏิบัติกระผมจึงถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดเมื่อถือ
ปฏิบัติตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องมันก็จะมีบางส่วนท่ีถูกใจหรือไม่ถูกใจแตะนะตรงนี้เป็นความรับผิดชอบร่วมกัน
ของทุกท่านและพวกกระผมกระผมปฏิบัติตามหน้าท่ีเพราะฉะนั้นระเบียบเขียนไว้ผมก็ปฏิบัติตามระเบียบเมื่อ
ท่านว่าไม่ได้ท่านต้องมาดูระเบียบมันมีอยู่แล้วเอกสารท้ัง 10 หมู่บ้านนั้นมันเป็นจ านวน 1 แผ่นเป็นพันๆแผ่น
รายละเอียดต่างๆนั้นมีหมดทุกอย่างแต่ถ้าจะให้กับผมถ่ายเอกสารให้ท่านสมาชิกทุกท่านนั้นกระผมว่าอาทิตย์นี้
คงยังไม่ได้ประชุมในส่วนรายละเอียดท่ีกระผมจากค่ายให้ทุกท่านนั้นซึ่งกระผมคงไม่น าชีวิตราชการมาเส่ียงใน
การทุจริตเพราะฉะนั้นท่ีตรงนี้เราไม่เล่นการเมืองจนสนเกินไปไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับผมคิดว่าคงไม่มี
ปัญหาเพียงเอกสารเท่านี้และอีกอย่างหนึ่งมันเป็นความรับผิดชอบของพวกท่านและพวกเราผมท่ีกระผมได้น า
เรียนแล้วกระผมยกตัวอย่างท่านด่วนด่าครับผมก็โดนมากกว่าท่านอีกครับแต่พวกท่านอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้อง
ประชาชนก็โดนกันท้ังหมดทุกคนเพราะฉะนั้นข้อมูลท่ีท่านมีอยู่ในมือนั้นกระผมคิดว่าเพียงพอให้ท่านใช้ดุลพินิจ
ในการตัดสินใจส่วนประเด็นค าถามท่ีท่านถามมาครับผมขออนุญาตตอบเป็นรายบุคคลครับคันแรกนะครับท่าน
สุดใจต้องขอขอบคุณท่ีท่านให้ก าลังใจพนักงานผมโดยเฉพาะงานป้องกันครับแดดร้อนๆไปปีนอยู่บนหลังคาท้ัง
รถท้ังคนทุกอย่างหัวหน้าส านักปลัดดูแลในเรื่องของงานเอกสารต่างๆกองการศึกษากองคลังเป็นฝ่ายสนับสนุน
กองช่างท างานหลักในการประเมินราคาต่างๆกองสาธารณสุขช่วงโควิคระบาดเฝ้าระวังออกด าเนินการพวกผม
ด าเนินการออกมาจ านวน 1 เดือนเต็มๆเหนื่อยนะครับแต่ก็ต้องสู้นะครับสรุปก็คือโดนว่าหมดทุกคนครับเรามี
เอกสารประกอบการพิจารณาซึ่งมีข้อเท็จจริงกับผมด าเนินการอย่างเต็มท่ีแล้วส าหรับค าถามท่ีท่านสอบถามว่า
ส่วนต่อเติมในส่วนนี้มันมีรายละเอียดอยู่แล้วต้องขออภัยท่ีไม่สามารถถ่ายเอกสารให้ท่านได้แต่สามารถ
ตรวจสอบได้ซึ่งกับผมก็ด าเนินการอย่างสุดความสามารถขอขอบคุณส าหรับค าถามท่ีท่านถามว่าส่วนต่อเติมทุก
อย่างมีรายละเอียดครับแต่ต้องขออภัยท่ีไม่สามารถถ่ายเอกสารทุกอย่างให้ท่านได้แต่ทุกท่านสามารถมา
ตรวจสอบได้นะครับสามารถตรวจสอบได้ ครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนท่ีรอรับความช่วยเหลือจะได้มาได้มาก
ก็ขอให้เป็นก าลังใจซึ่งอยู่ท่ีการแก้ปัญหาของพวกเราเพราะฉะนั้นค าถามของท่านสมาชิกท่ีสอบถามเข้ามาใน
เรื่องของส่วนต่อเติมนั้นมันเป็นข้อระเบียบก าหนดไว้อยู่แล้วซึ่งกระผมก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างถูกต้อง การ
สรุปการช่วยเหลือก็อย่างท่ีทุกท่านเห็นนะครับเป็นวัสดุจ านวน 107 หลังเป็นเงินจ านวน 333,612 บาทใน
ส่วนท่ีเหลือจ านวน 282 หลังจะรอให้ท่านอนุมัติท้ังหมดประมาณ 566,871 บาท รวมทั้งส้ินเป็นเงินจ านวน 
944,483 บาทเพื่อเป็นงบประมาณช่วยเหลือพี่นอ้งท่ีประสบวาตภัยจึงต้องขออนุมัติให้ท่านได้พจิารณาเพือ่
จ่ายขาดเงินสะสม ขอบคุณครับ 
 

หลักการและเหตุผล 
เร่ือง  การขออนุมัติเพื่อจ่ายขาดเงินสะสม  

หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี  4)  พ.ศ. 2561 ข้อ  89 (3)  
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่าสามเดือน  
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และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมี
สาธารณภัยเกิดข้ึน   
 
เหตุผล 
  จากการรายงานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส านักปลัดเทศบาล พบว่า
ประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้รับความเสียหายจากวาตภัย  ในวันท่ี  24  เมษายน  2563  
จ านวน  389  ราย  เป็นเงิน  944,483 บาท   เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือนร้อนใน
เขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องด าเนินการ  จึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนเนื่องจากวาตภัย ต่อไป จึงน าเสนอสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อพิจารณา 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มท่ีานใดสงสัยหรือจะสอบถามอีกหรือไม่ครับหากไม่มีกับผมจะขอมติท่ีประชุมไหนจะจีบขอจ่ายขาดเงินสะสม
ปี 2563 นะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 2563 ปลดยกมือ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นด้วยจ านวน 9 เสียง งดออกเสียงจ านวน 3 เสียง 
 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไปเข้าไป เข้าระเบียบวาระอื่นๆเชิญครับ มีไหมครับ  ถ้าไม่มีกระผมขอปิดประชุมครับ 
 
 
 

ปิดประชุม 
 
 

(ลงช่ือ).......................................................... 
(นางธนาคร  ธาตุรักษ์) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันท่ี  28  ตุลาคม  2563  เวลา  10.00 น. 
 

 
 
 

 
 

สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญท่ี 3/๒๕63 ครั้งท่ี 1เมื่อวันศุกร์ท่ี  14  สิงหาคม  2563   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


