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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยวิสามัญท่ี 3/๒๕62 ครั้งที่  1 

วันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2562  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
      
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ถ้ามี) 
    
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   

5.1. ญัตติขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562 
5.2 ญัตติจ าหน่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
5.3 ญัตติขอความเห็นชอบจัดท ารังวัดตรวจสอบการออกหนังสือส าหรับที่ดิน  

หลวงที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน(ล าห้วยหนองใหญ่)   
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง ญัตติอ่ืน ๆ (ถ้ามี)    
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พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ 
ประธานสภาฯด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
-วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็กสมัยวิสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่  1  ที่ประชุมมาครบองค์ประชุม
แล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการประชุมได้  ณ  บัดนี้ เรียนเชิญค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านปลัดนที  มูลสมบัติ  หัวหน้ากองเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน สมัยวิสามัญที่ 3/๒๕62 
ครั้งที่  1 ในวันพฤหัสบดีที่  26  กันยายน  2562 เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วย
เม็ก เข้าระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่  5.1 ญัตติขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2562 เชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจ้งให้เพ่ือนสมาชิกทุกท่านได้ทราบ ถึงการย้ายมาของพนักงานเทศบาล
ของเรานะครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าที่ร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบล
ห้วย  

หลักการและเหตุผล 
เรื่องขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

หลักการ งบประมาณประจ าปีที่เทศบาลได้ประกาศใช้แล้ว  หากมีความจ าเป็นอันเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติ
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้หรือค าชี้แจงงบประมาณยังไม่ชัดเจน  ก็สามารถเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณนั้นได้  
โดยขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่  2  และที่  3)  พ.ศ.2543  ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้สภาพ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  หรืออีกประการหนึ่งหากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือ
งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  ก็สามารถบริหารงบประมาณด้วยการโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายใน
หมวดที่มีความจ าเป็นต้องใช้โดยขออนุมัติ  ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  พ.ศ.  2541  
ข้อ 29 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้สภาพ  ปริมาณ  คุณภาพ
เปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
เหตุผล  ตามที่เทศบาลต าบลห้วยเม็กได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  2562  ไปแล้ว    
การตั้งรายละเอียดไม่ชัดเจน  จึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายละเอียดคุณลักษณะ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  ข้อ  29 การแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ท าให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลห้วยเม็กจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็ก  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า  ชี้แจงงบประมาณดังนี้ 

 

ส านักปลดัเทศบาล(ข้อความเดิม) 
-ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน  

งบลงทุน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวด
อ่ืนๆโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ิมเติมในเขตเทศบาล  กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่
ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป จ านวน 5 ตัว  ตั้งไว้ 100,000 บาท 
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 
ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 
Dynamic Range) ได้ 
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ท างาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือ
ดีกว่า  
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, 
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องมี 
Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
-เครื่องบันทึกกล้องโทรทัศน์แบบเครือข่าย 16 ช่อง จ านวน  1 ตัว 
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ส านักปลัดเทศบาล (ข้อความท่ีแก้ไข) 
-ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน  

งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ ์ ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่   กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ส าหรับใช้ในงานรักษา ความปลอดภัยทั่วไป จ านวน  5  ตัว  ตั้งไว้  
100,000 บาท 
คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel  
- มี frame rateไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)  
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) ส าหรับการบันทึกภาพได้ทั้ง กลางวัน
และกลางคืนโดยอัตโนมัติ  
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.18 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.05 LUX 
ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White)  
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว  
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ าสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร  
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้  
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super 
Dynamic Range) ได้ 
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง  
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)  
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย  
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และ สามารถ ท างาน
ได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้  
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมส าหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66 หรือ
ดีกว่า  
- สามารถท างานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, 
“NTP หรือ SNTP”, SNMP , RTSP , IEEE802.1X ได้ เป็นอย่างน้อย  
- มีช่องส าหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card - ต้องม ี
Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ใน รูปแบบแผ่น CD 
หรือ DVD ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือสามารถ Download จากเว็บไซต์ผู้ผลิต  
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
 - ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ 
-เครื่องบันทึกกล้องโทรทัศน์แบบเครือข่าย 16 ช่อง จ านวน  1 ตัว 
จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพ่ือพิจารณา ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับในเมื่อฝ่ายผู้บริหารได้ชี้แจงหลักการถึงเหตุผลทุกท่านก็มีหนังสืออยู่ในมือทุกท่าน 
เชิญครับ   
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นางรัชนี  เสนฤทธิ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางรัชนี  เสนฤทธิ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ขอชื่นชมนะ
ค่ะดีใจที่ท่านเห็นความส าคัญค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ  หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุม นะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ 
5.1 ญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือนสมาชิกท่านใดเห็นด้วยโปรด
ยกมือครับ 
5.1 ญัตติขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562  
มติที่ประชุมเห็นด้วย 

เห็นด้วย     12  เสียง 
           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   0   เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไปข้อ 5.2 จ าหน่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เชิญครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ในข้อ 5.1  ส าหรับญัตติข้อ 5.2 ญัตติจ าหน่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นกระผมให้
ตรวจสอบรายละเอียดแล้วพบว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้การได้และต้องขออนุมัติจ าหน่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัด  จึง
ขอถอนญัตติครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ถอนญัตติจ าหน่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกสภาที่เคารพคับ  ด้วยเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้รับหนังสือจากห้างหุ้นส่วน
จ ากัดอรรถพงษ์ค าใหญ่ก่อสร้าง  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2562  เวลา 09.34 น.  แจ้งว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด
อรรถพงษ์ค าใหญ่ก่อสร้าง  ได้ท าสัญญาจ้างส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 4 ขอนแก่น  รับจ้างก่อสร้าง เหมา
โครงการอนุรักษ์ฟืนฟูหนองใหญ่  ณ  บ้านพิทักษ์พัฒนา  ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  ทาง
ห้างฯได้เข้าท างานขุดลอกไปแล้วบางส่วนและเกิดมีฝนเข้ามาอย่างฉับพลันท าให้พ้ืนที่ในการขุดท างานถูกน้ าท่วม
ขังจนเต็มพ้ืนที่  ไม่สามารถขุดลอกต่อได้จึงระงับการขุดลอกไว้   ต่อมาได้มีชาวบ้านมาขอให้ระงับการขุดลอกไว้
เนื่องจากอาจเกิดภาวะภัยแล้งในช่วงหมดฤดูฝน  ไม่ยินยอมให้ปล่อยน้ าออกจากหนองใหญ่จึงขอให้ที่ประชุมสภา
ฯพิจารณาแสดงความคิดเห็นเพ่ือจะได้น าเสนอกับผู้ว่าจ้างต่อไป  ดังนั้นกระผมจึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาฯ
พิจารณาโครงการอนุรักษฟืนฟูหนองใหญ่ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ( แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวด ๓ ญัตติ 

ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า
ห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภา ท้องถิ่นเหลืออยู่
น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบ นี้ก าหนดวิธี การเสนอ
ญัตติไว้เป็นอย่างอ่ืน  

การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้  
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ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น  
ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง  
ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ โดยให้น าความในข้อ ๓๙ มา ใช้บังคับ (๑) 

ขอให้รับรองรายงานการประชุม  
(๒) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน  
(๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
(๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระรวดเดียวตามข้อ ๔๕  
(๕) ญัตติตามข้อ ๔๑  
(๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต  

การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบ วาระการประชุมคราวนั้น  
จึงขอเสนอญัตติด้วยวาจาต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กตามระเบียบที่แจ้งแล้วเพ่ือให้สภาฯพิจารณาต่อไปครับ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-อนุญาตให้น าเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุม  ข้อ 5.2 แทนญัตติเดิมที่ขอถอนออกไป  ตามที่ฝ่ายบริหาร
ได้แจ้งมานั้น เรียนเชิญท่านสมาชิกได้แสดงความคิดเห็นครับ 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางรัชนี  เสนฤทธิ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เป็นความคิดที่
ดีนะค่ะ  แต่ในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตว่าไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่าเราเคยล าบากเกี่ยวกับเรื่องของน้ าประปานะค่ะ
เพราะฉะนั้นหากเราจะด าเนินการในช่วงนี้ดิฉันจึงไม่เห็นด้วย  ขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับท่านอดิศักดิ์  โสภา ครับ 
นายอดิศักดิ์  โสภา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  กระผมนายอดิศักดิ์  
โสภา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  วันนี้ท่านผู้บริหารได้กล่าวมาสองเรื่องคือเรื่องกล้องวงจรปิดและเรื่อง
ขุดลอกหนองใหญ่ ในส่วนของตัวกระผมไม่เห็นด้วยที่จะให้ปล่อยน้ าครับ เพราะเราต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับ
การผลิตน้ าประปาให้ประชาชนใช้เหมือนที่เคยประสบมาแล้วครับ  ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-ท่านประธานที่เคารพครับ  กระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วงครับ  ในเรื่องของการขุดลอกหนองใหญ่ที่จะให้ทางสภา
ฯเห็นชอบนั้นกระผมคิดว่าไม่เห็นด้วยครับคงต้องมีการออกประชาคมก่อนครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีท่านใดอีกหรือไม่ครับเชิญครับ 
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นางรัชนี  เสนฤทธิ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางรัชนี  เสนฤทธิ์  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ตามท่ีท่านได้
เสนอมานั้นในช่วงนี้ทางสภาฯคงไม่เห็นด้วยค่ะ  หากจะให้ด าเนินการต่อไปนั้นมีวิธีการอย่างไรที่ไม่ต้องปล่อยน้ า
ค่ะ  หากไม่ด าเนินการต่อจะเป็นอย่างไร 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับ 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์  (รองประธานสภาเทศบาล) 
-ตามท่ีท่านได้เสนอเข้ามานั้นดิฉันคิดว่าในช่วงนี้ทางสภาฯคงไม่เห็นด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญฝ่ายบริหารครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  ในประเด็นนี้กระผมไม่
อยากให้เป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงกัน  เรื่องที่เกิดผลกระทบในพ้ืนที่บางครั้งเราต้องมีความคิดเห็นว่าเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบซึ่งในตอนนี้ชาวบ้านก็รอความคิดเห็นของพวกเราอยู่เช่นกันหากเราจะรอความคิดเห็นของ
ชาวบ้านอยู่ก็คงจะไม่จบสิ้น  ณ ตอนนี้กระผมได้ฟังความคิดเห็นของผู้น าชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่ามันมี
ผลกระทบต่อการใช้น้ าจะท าให้เกิดปัญหาหากน้ ามาก็จะท าให้น้ าขุ่น  ดังนั้นจึงอยากจะขอความเห็นจากทางสภา
ฯว่าจะให้ด าเนินการต่อหรือไม่  เท่านั้นเองครับเพื่อที่จะได้ด าเนินการต่อหากไม่มีมติก็ไม่สามารถด าเนินการต่อไป
ได้เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน  ขออนุญาตน าเรียนนะครับว่ามันไม่ใช่ญัตติที่ผิดหรือถูกใน
การตัดสินใจขออนุญาตน าเรียนครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านรัชนี  เสนฤทธิ์ ครับ 
 นางรัชนี  เสนฤทธิ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-ขอกราบเรียนถามว่าหากจะให้ด าเนินการต่อไปนั้นมีวิธีการอย่างไรที่ไม่ต้องปล่อยน้ าค่ะ  หากไม่ด าเนินโครงการ
ต่ออยากทราบว่างบประมาณจะคงเหลือเท่าไรค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญทา่นธนาครครับ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-ดิฉันนางธนาคร  ธาตุรักษ์  สมาชิกสภาเทศบาล  ดิฉันขอหารือนะค่ะดิฉันไม่เห็นด้วยไม่อยากให้ปล่อยน้ าออก
และไม่อยากให้ขุดลอกใหม่และอยากทราบว่าเราสามารถขอขยายเวลาการด าเนินโครงการออกไปได้หรือไม่ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ส าหรับประเด็นนี้ขออนุญาตน าเรียนแบบนี้นะครับงบขุดลอกที่เราขอไปตอนที่ผู้ว่าราชการเคลื่อนที่มานี้เราขอ
ไปสองจุดคือที่หนองใหญ่และตามล าห้วยแต่ไม่ทราบว่าแบบแปลนที่เขาออกมาเป็นอย่างไรเพราะเขาไม่ยอมบอก
ซึ่งกระผมคิดว่างบประมาณนั่นไม่น่าจะต่างจากที่เราขอไปประมาณสามล้านบาท  ตามระเบียบพัสดุเมื่อท่านขุด
ลอกไม่ตามแบบแปลนช่างผู้คุมงานจะรายงานผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจตัดสินใจผู้ลงนามต่างๆในเรื่องของการขอ
ขยายเวลานั้นขึ้นอยู่กับช่างผู้ควบคุมงานเสนอความเห็นว่าเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างหรือไม่ว่าเซ็น
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สัญญาแล้วไม่รีบมาท างานประวิงเวลาให้ถึงหน้าฝน  ช่างผู้คุมงานจะดุทุกสิ่ งทุกอย่างแต่มันมีจุดจุดหนึ่งที่เกิดขึ้น
จริงก็คือเรื่องของวาตภัยและอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้คุมงานต้องพิจารณาร่วมกันคือ ณ ตอนนี้เขา
ให้หยุดงานไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นผู้รับจ้างจะต้องโดนปรับ  แต่หากว่าผู้ควบคุมงานเสนอว่าเป็นเหตุจากอุทกภัย
หรือว่าเหตุสุดวิสัยนั้นผู้บริหารก็สามารถขอขยายเวลาออกไปได้  เพราะฉะนั้นในตรงนี้เราไม่ทราบว่าเขาเสนอ
ความคิดเห็นไปอย่างไร  แต่ทางออกที่เป็นไปได้มากที่สุดก็คือคงไม่มีการขุดลอกต่อหากว่าชุมชนนั้นไม่เห็นด้วย
หรือไม่ได้รับอนุญาตจากทางสภาฯเมื่อไม่การขุดลอกต่อจะต้องไปดูปริมาณดินที่ขุดลอกว่าด าเนินการไปได้
ปริมาณเท่าไรแล้วเบิกจ่ายตามปริมาณงานตามจริงครับ  แต่หากว่าผู้บริหารไม่เห็นด้วยแล้วให้ด าเนินการขุดลอก
ต่อมันก็จะอยู่ที่เราหากว่าปล่อยน้ าแล้วให้น าเรือมาขุดลอกก็ต้องดูที่สัญญาว่าคุยกันไว้ว่าเช่นไร  เพราะฉะนั้นทาง
แก้ปัญหาเราต้องคุยกันว่าจะด าเนินการอย่างไรครับซึ่งอ านาจการตัดสินทั้งหมดนั้นอยู่ที่ผู้บริหารของเขา  
ในตอนนี้ผู้นับจ้างอยากทราบถึงทิศทาของทางสภาฯและของผู้น าหมู่บ้านว่ามีแนวความคิดเห็นอย่างไรเพ่ือที่จะ
แก้ปัญหา  ขออนุญาตน าเรียนนะครับเราเป็นสภาฯต้องมีความชัดเจนว่าเราจะเอาอย่า งไรกับการขุดลอก
โครงการนี้ครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านรัชนี  เสนฤทธิ์ ครับ 
 นางรัชนี  เสนฤทธิ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-หากจะพูดถึงงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ าในช่วงนี้คงอยากที่จะด าเนินการต่อส่วนเรื่องการขุดลอกต่างๆใน
ส่วนของกรมทรัพฯก็ได้โยนให้ทางจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ  หากว่าเราของบประมาณต่อไปเราต้องไปขอจาก
จังหวัดค่ะ  ขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับท่านสุดใจ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-กระผมนายสุดใจ  พิชัยช่วงครับ  หากว่าเราไม่ขุดแล้วเอาเท่าที่ขุดมาแล้วอยากทราบว่าน้ าของเรานั้นจะพอใช้
หรือไม่ครับ  หากน้ าพอใช้ก็เอาครับขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับหากไม่มีกระผมขอมติข้อ 5.2 เรื่อง ขุดลอกหนองใหญ่นะครับ 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการขุดลอกหนองใหญ่โปรดยกมือขึ้น 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นด้วยจ านวน  (ไม่มี) 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นด้วยกับการขุดลอกหนองใหญ่โปรดยกมือขึ้น 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-ไม่เห็นด้วยจ านวน  9 เสียง  งดออกเสียงจ านวน  3 เสียง 
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นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เข้าระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  ๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบจัดท ารังวัดตรวจสอบการออกหนังสือส าหรับที่หลวงที่
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน(ล าห้วยหนองใหญ่) หนังสือรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในมือท่านแล้วนะครับ ผมขอเชิญ
ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดครับผม 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรางเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ส าหรับเรื่องขุดลอกนะ
ครับก็ขออนุญาตน าเรียนครับในสิ่งที่ท่านเห็นชอบนี้เป็นเพียงแนวความคิดของสภาครับคือไม่อยากให้ขุดลอก
ภายในอ่างเก็บน้ าหนองใหญ่นะครับส่วนในพ้ืนที่ที่ต่อเขาก็สามารถด าเนินการต่อได้นะครับคือไม่รวมตรงนั้นนะ
ครับ คือผมก็จะได้ชี้แจงไปว่าสภาเราไม่อยากให้ปล่อยน้ าอีกครับอยากให้คงสภาพนั้น เป็นไปในแนวทางนี้นะครับ
ส าหรับญัตติสภาเรา ถ้าเพ่ือทางด้านชุมชนสอบถามผมก็จะได้ตอบไปในทิศทางนี้นะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้
ปล่อยน้ าอีกครับ เพราะว่ามันจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภัยแล้งต่อไปนะครับ ส่วนในเรื่องสุดท้ายที่ผมขอให้สภา
เทศบาลต าบลห้วยเม็กพิจารณาก็คือเรื่องขอความเห็นชอบจัดท ารังวัดตรวจสอบการออกหนังสือส าหรับที่หลวงที่
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน(ล าห้วยหนองใหญ่) คือส่วนต่อจากล าห้วยไปจนถึงถนนหลวงครับ ตรงบริเวณหลัง
บ้านของ เสี่ยเขียว นะครับตรงนี้นะครับสืบเนื่องจากว่าเราขอยื่นเพ่ือที่จะท ารังวัดล าห้วยหนองใหญ่เพราะว่าตรง
นี้เป็นปัญหาหรือว่าท่านใดเห็นในเฟสบุ๊คผมตอนที่ผมน าปัญหาลงในเฟสบุ๊คในช่วงที่พายุโพดุลมาเพราะว่า
ผักตบชวาลงไปแล้วก็ตรงนั้นมันไม่ได้ขุดลอกแล้วก็มีต้นไม้มีอะไรไปขวางทางน้ าและกั้นผักตบชวาแล้วท าให้น้ าไม่
ไหลพอน้ าไม่ไหลมันก็ทะลักออกไปท่วมที่นาผักตบชวาก็เข้าบริเวณที่นาของชาวบ้านท าให้ไร่นาของชาวบ้านได้รับ
ความเสียหาย พอเรารังวัดไปก่อนที่ส านักงานที่ดินจะออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้ จะต้องมีมติสภา
เห็นชอบเพ่ือที่จะได้ด าเนินการท ารังวัดแล้วจึงจะสามารถออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้ ผมก็พ่ึงรู้นะครับว่า
บริเวณนี้ไม่มีเอกสารหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงนะครับเพราะฉนั้นแนวเขตก็ขึ้นอยู่ว่าหลักเขตของที่ข้างเคียงไป
ถึงไหนแล้วก็ล าห้วยเราจะได้กี่เมตร ตรงนี้ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะเรายังไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราเห็นชอบไป
ทางด้านส านักงานที่ดินเขาจึงจะใช้เอกสารตรงนี้ประกอบอ าเภอถึงจะด าเนินการเชื่อมโยงกับส านักงานที่ดินได้ใน
การที่จะออกเป็นหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงได้เพราะฉะนั้นทางกว้างทางยาวทางลึกจะยังไงก็ขึ้นอยู่กับที่ดินจะ
ออกมาด าเนินการรังวัดเมื่อเรารู้ความกว้างผมก็จะให้ทางกองช่างด าเนินการเขียนแบบแปลนและด าเนินการ
แก้ปัญหาตรงนี้ต่อไป เพราะตรงนี้มันเกิดทุกปีครับเพราะผักตบชวามันเกิดทุกปีครับเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้ครับ
ก่อนหน้านี้ผมเคยศึกษาสภาพที่ข้างเคียงเขานี้ไม่อยากให้ขุดลอกแต่ที่ผมไปสัมผัสจริงๆนี้เขาอยากให้ขุดลอกด้วย
ซ้ าไปและมองว่าไม่ใส่ใจเขาด้วยซ้ าไปผมก็เลยได้คุยกับเสี่ยเขียวผู้มีเครื่องไม้เครื่องมือนี้ละผมจะใช้ในลักษณะว่าให้
เขาเป็นผู้รับจ้างเลยโดยท่านต้องคุยกับที่ข้างเคียงและที่ของท่านด้วยโดยต้องขุดให้ได้ตามแบบแปลนของทาง
เทศบาลต าบลห้วยเม็กด้วย และก็ความกว้างตามที่ดินรังวัดมาด้วย ในส่วนนี้ผมได้ไปคุยแล้วและคิดว่าคงจะ
แก้ปัญหาในส่วนตรงนี้ได้และคงจะพิจารณาว่าเรามีงบประมาณพอไหมถ้าไม่พอมันเป็นโครงการเร่งด่วนเราก็จะ
ด าเนินแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จก่อนหน้าฝนหน้า ญัตตินี้เรามีเพียงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าห้วยเม็ก  
เพ่ือที่จะสามารถด าเนินการจัดท ารังวัดและออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเพ่ือเป็นล าห้วยหนองใหญ่ ครับ ก็ขอ
อนุญาตน าเรียนท่านประธานเพ่ือพิจารณาด าเนินการครับขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านรัชนี  เสนฤทธิ์ ครับ 
 นางรัชนี  เสนฤทธิ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กทุกท่านค่ะ ดิฉันนางรัชนี เสน
ฤทธิ์ ค่ะ ในการที่เราจะด าเนินการท ารังวัดและด าเนินการขุดลอกล าห้วยหนองใหญ่ หากจะท าแล้วดิฉันขอเสนอ
ว่าควรด าเนินการในส่วนของหนองบงไปถึงหนองใหญ่เลยนะค่ะมันจะมีล าห้วยนะค่ะแต่เดียวนี้มันตันแล้วนะค่ะ
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แต่เรายังมีเอกสารที่เป็นล าห้วยอยู่นะค่ะในส่วนของหนองบงไปถึงหนองใหญ่ค่ะและในส่วนหนองใหญ่นั้น
อยากจะกราบเรียนว่าอยากให้คณะผู้บริหารไปดูเอกสารที่ดินที่อ าเภอของพวกเรามันจะเอกสารอยู่นะค่ะของ
หนองใหญ่และจะมี นส๓ และก็จะมีล าห้วย ที่เป็นที่ สค และมีเอกสารอยู่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นดิฉันก็เป็นก านั้น
ตอนนั้นก็ได้ไปส ารวจจากบ้านพานสุวรรณ มาหนองบง แล้วเลยหนองบง ลงมาหนองใหญ่ จากหนองใหญ่นี้เราก็
มีเอกสารอยู่อยากให้ฝ่ายบริหารของเราไปตรวจดูที่ส านักงานที่ดินมันะมีเอกสารอยู่นะค่ะ ขอบคุณมาค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไหมครับ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมนะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับ
ญัตติขอความเห็นชอบจัดท ารังวัดตรวจสอบการออกหนังสือส าหรับที่หลวงที่สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน(ล าห้วย
หนองใหญ่) โปรดยกมือขึ้น 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เห็นด้วยจ านวน  12 เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเชิญครับ 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ  ดิฉันขอกราบเรียนปรึกษานะค่ะคือ
เรื่องที่ 1.การรักษาความสะอาดของห้องน้ าที่ตลาดสดเทศบาล  อยากทราบว่าจะใช้วิธีอย่างไรค่ะ  2.เรื่องของ
ดอนตาปู่อยากให้เทศบาลของเราออกไปดูแลรักษาด้วยค่ะขอให้จัดตั้งเป็นเวรยามได้หรือไม่  3.เรื่องของ
น้ าประปารู้สึกว่าน้ าประปาไม่สะอาดขุ่น  อยากกราบเรียนว่าให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาด้วยค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านสุดใจ  พิชัยช่วงครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-กระผมนาสุดใจ  พิชัยช่วงครับ  กระผมอยากเรียนถามท่านประธานสภาฯผ่านไปยังฝ่ายบริหารครับตามที่
ประชาชนได้ประสบเหตุวาตภัยอยากทราบว่าเทศบาลได้ท าการช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ และใช้งบประมาณไป
จ านวนเท่าไรครับและใช้หลักเกณฑ์ไหนพิจารณาครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับท่านอดิศักดิ์  โสภา 
นายอดิศักดิ์  โสภา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนประธานสภาที่เคารพครับ  ฝ่ายบริหารกระผมนายอดิศักดิ์  โสภา  สมาชิกสภาเททศบาลต าบลห้วยเม็ก
ตอนนี้ฝนก็จะหมดแล้วนะครับเราลงลูกรังกระผมมีข้อคิดเพ่ือรองรับถนน คสล.ของหมู่ที่ 11  นะครับ ที่เราได้
บรรจุเข้าไว้ในเทศบัญญัติปี 2563 จากเส้นใต้หนองบงไปถึงสี่แยกถนนห้าธันวาที่ตรงนั้นเป็นที่ลุ่มต่ ามากกระผม
อยากให้เสริมลูกรังจ านวน 20 รถ  เผื่อรองรับน้ าท่วมครับและเมื่อเวลาน าลูกรังไปลงอยากให้แจ้งทางสมาชิกได้
ทราบด้วยเพราะว่าจะได้ไปชี้จุดว่าควรลงตรงจุดไหนบ้าง  ขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดอีกไหมครับ  หากไม่มีแล้วเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงตอบค าถามครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรางเกียรติและท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมขอกราบ
เรียนตอบค าถามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมานะครับ  ประเด็นแรกเรื่องของห้องน้ าตลาดสดตลาดสดนั้นอยู่ใน
ความดูแลของกองสาธารณสุขซึ่งมีคนเช่าที่เหลือปล่อยไว้และช่วงนี้จะมีหน่วยกู้ภัยมาตั้งเต็น ท์อยู่มุมแหลมคนก็
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ประมาณเกือบยี่สิบคนต่อวันตรงนั้นก็มีกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งใหม่จ านวน 5 ตัว ในเรื่องของความสะอาดเมื่อมีคน
มากท าให้รักษายากมากยิ่งขึ้นก็ต้องท าใจนิดหนึ่งเพราะเป็นพ้ืนที่โล่งซึ่งในจุดนี้มีพ่ีน้องประชาชนได้แวะมางานอยู่
ตลอดเวลา  สอบถามมาว่าสามารถจัดเวรไปรักษาความสะอาดได้หรือไม่นั้นก็สามารถท าได้แต่ว่าพนักงานของเรา
นั้นมีจ านวนจ ากัดเอาเป็นว่ากระผมจะพยายามครับ จะจัดพนักงานให้ไปล้างท าความสะอาดอาทิตย์ละสองวัน
ครับ และขอน าปัญหาตรงนี้ไปมอบให้ทางกองสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบต่อไปครับ  เรื่องที่สองดอนปู่ตาขอ
อนุญาตน าเรียนว่าเรามีหอถังสูงอยู่ตรงนั้นกะผมก็เลยมอบให้งานของประปาเป็นผู้ดูแลโดยเฉพาะเรื่องของต้นไม้
และเมื่อวานกระผมได้ให้พนักงานไปปลูกต้นไม้รองหนองทั้งหมดเลย ดอนปู่ตากระผมดูแลอยู่ตลอดถึงไม่มี
เจ้าหน้าที่ประจ าครับ เรื่องท่ีสามในเรื่องของประปาขุ่นก็ต้องยอมรับนะครับว่าพวกเราได้รับรู้นะครับพอปล่อยน้ า
ออกไปเมื่อปริมาณน้ าในหนองใหม่มีไม่มากถึงหน้าฝนมาท าให้ชะล้างวัชพืชต่างๆจึงท าให้น้ าขุ่นเป็นธรรมชาติที่น้ า
จะขุ่นในเดือนนี้จะใสอีกครั้งก็ภายในเดือนพฤศจิกายนของปีแต่ไม่ได้กระทบต่อการสูบของหอถังของเราครับ เรื่อง
ต่อไปเรื่องของวาตภัยก าลังสรุปข้อมูลยังไม่มีการเบิกจ่ายครับเรื่องของวาตภัยเท่าที่กระผมให้นโยบายกับหัวหน้า
ส านักปลัดไปนั้นคือประเด็นแรกเรื่องของการช่วยเหลือให้ช่วยที่เป็นสาธารณะก่อนเป็นอันดับแรก และได้มอบให้
ท่านรองปลัด หัวหน้าส านักปลัด นักป้องกันประเมินความเสียหายและกระผมได้เคยส่งรายละเกี่ยวกับเรื่องของ
วาตภัยเข้ากลุ่มใหญ่หากว่าใครได้เข้าไปดูก็จะทราบว่ามีเสียทั้งหลังมีระเบียบในการจ่ายซึ่งเราไม่สามารถไปสร้าง
ให้ได้ทั้งหลังครับซึ่งมีประเด็นที่ท าให้ล่าช้าเนื่องจากว่าผู้ใหญ่บ้านประกาศเป็นภัยพิบัติซึ่งได้ มีบ้านหลังได้ฉวย
โอกาสและอีกอย่างมันเกินระเบียบที่ช่วยได้ครับเพราะฉะนั้นจุดไหนที่ช่วยได้นโยบายของกระผมก็คือให้ออก
ซ่อมแซมให้ก่อนและให้ดูตามความเหมาะสมครับและให้ถูกต้องตามระเบียบมากที่สุดครับ  ซึ่งงบประมาณยัง
ไม่ได้เบิกจ่ายหากด าเนินการอย่างไรจะน าเรียนให้ทางสภาฯทราบครับ ต่อไปเรื่องการลงลูกรังขออนุญาตน าเรียน
ว่าจะให้ช่างประมาณเรื่องของงบประมาณของลูกรังที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนี้ท่านอยากให้ท าจุดไหน
รบกวนส่งมานะครับจะได้จบในครั้งเดียวครับ   ส าหรับค าถามขอจบเพียงเท่านี้ครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับ 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์ (รองประธานสภาเทศบาล) 
-กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ฝ่ายบริหาร  สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ เรื่องนี้อยากให้ทางสมาชิกได้ช่วยกัน
ชี้แจงให้ชาวบ้านได้เข้าใจซึ่งดิฉันเห็นใจฝ่ายบริหารในช่วงนี้ว่าฝ่ายบริหารไม่ได้พักเลยเห็นใจและขอชื่นชมว่า
จัดการบริหารได้ดีมากค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีท่านใดอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีท่านใดจะอภิปรายวันนี้กระผมขอปิดการประชุมครับ 
 
                                                         ปิดประชุม 
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