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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี 2/2565  คร้ังที ่ 1 

วันอังคารที่  17  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

****************************** 
 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี 
นายจรุญ  บุญหล้า 
นายถาวร   ภูกองชนะ 
นายนิวัฒน์  ภูแย้มใส 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา 
นายวิเชียร  สิงหาราม 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ 
นายสมบัติ   ฆารประเดิม 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์
นายออง  นิตยาสิทธิ์ 
นายสุริยา  พลเสนา 
นายสมัย  ภูจีวร 

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เลขานุการสภาเทศบาล 

อุเทน  สิงห์ภักดี 
จรุญ  บุญหล้า 

ถาวร   ภูกองชนะ 
นิวัฒน์  ภูแย้มใส 
มิตรไชย  ฤทธิยา 
วิเชียร  สิงหาราม 
ศิตภัทร  สินสมบุญ 

สมบัติ   ฆารประเดิม 
อดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์
ออง  นิตยาสิทธิ์ 
สุริยา  พลเสนา 

สมัย  ภูจีวร 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 

นายนพดล  สาระฆัง 
นางปัญจมาพร  คงสมมาตร 
นายไพรวัลย์  พันเดช 
นายอัคราธร  ศรีสิงห์ 
นายรุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
นางสาวจิรประภา  ภูสดสูง 
นางสาวเพ็ญพร  ทักษี 
นางสาวธนพร  ภูลายเรียบ 
นางสาวนลินรัตน์  ประทีป 

หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
นักทรัพยากรบุคคล 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักประชาสัมพันธ ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ 

นพดล  สาระฆัง 
ปัญจมาพร  คงสมมาตร 

ไพรวัลย์  พันเดช 
อัคราธร  ศรีสิงห์ 

รุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
จิรประภา  ภูสดสูง 

เพ็ญพร  ทักษี 
ธนพร  ภูลายเรียบ 
นลินรัตน์  ประทีป 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

สมัยสามัญท่ี 2/2565  คร้ังที่  1 
วันอังคารที่  17  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
****************************** 

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
   2.1 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญท่ี 1/2565  ครั้งท่ี 1   
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   
   5.1 ญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565 
   5.2 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 
  
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี) 
    

   
 

************************************** 
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พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ ประธานสภาฯ
ด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

สมัยสามัญท่ี 2/2565 ครั้งท่ี 1 ท่ีประชุมมา
ครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการ
ประชุมครับ เรียนเชิญครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี(ประธานสภาเทศบาล) -เรียนท่านนายกเทศมนตรี   คณะผู้บริหาร    
ท่านปลัดเทศบาล  ท่าน หัวหน้ากองเพื่อน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน วันนี้เป็น
วันท่ี 17 พฤษภาคม  2565  ซึ่งเป็นการประชุม
สภาเทศบาลสมัยสามัญท่ี 2/2565  ครั้งท่ี 1 
ครับ  เข้าระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม    
2.1  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญท่ี 1/2565 ครั้งท่ี 1 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี(ประธานสภาเทศบาล) -เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ครับ 
นายออง  นิตยาสิทธิ์ (ประธานตรวจรายงานฯ) -เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนาย

ออง  นิตยาสิทธ์  ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ตามท่ีสภาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็กได้ประชุมไปเมื่อคราวสมัยวิสามัญท่ี 1 / 
2565 ครั้งท่ี 1 ไปแล้วนั้น  ฝ่ายคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ถูกต้องจึงขอเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
ต าบลห้วยเพื่อรับรองต่อไปขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี(ประธานสภาเทศบาล) -เชิญท่านสมาชิกตรวจสอบความถูกต้องเพื่อจะ
ได้รับรองรายงานการประชุม  เชิญครับ มีสมาชิก
ท่านใดจะให้แก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ครับ  
หากไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมเพื่อรับรอง
รายงานการประชุม  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
รับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้น 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 1 
เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
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มติที่ประชุม   -เป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมเห็น
ด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวิสามัญท่ี 1 / 2565 คร้ังที่ 1     

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่  
5.1 ญัตติขอเปล่ียนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2565 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เคารพกระผมนายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขอเสนอญัตติขอ 

 
หลักการและเหตุผล 

เร่ืองขอเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
หลักการ 

           งบประมาณประจ าปีท่ีเทศบาลได้ประกาศใช้แล้ว  หากมีความจ าเป็นอันเนื่องจากไม่สามารถ
ปฏิบัติตามงบประมาณท่ีต้ังไว้หรือค าช้ีแจงงบประมาณยังไม่ชัดเจน  ก็สามารถเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณนั้นได้  โดยขออนุมัติต่อผู้มีอ านาจซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ. 
2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2  และท่ี 3) พ.ศ.2543  ข้อ  29  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้สภาพ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียนหรือเปล่ียนแปลง
สถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  หรืออีกประการหนึ่งหากมีงบประมาณคงเหลือจากการ
จัดซื้อจัดจ้าง  หรืองบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  ก็สามารถบริหารงบประมาณด้วยการโอน
งบประมาณไปต้ังจ่ายในหมวดท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้โดยขออนุมัติ  ต่อผู้มีอ านาจตามระเบียบว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  พ.ศ.  2541  ข้อ 29 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท า
ให้สภาพ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
      

เหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2543    หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลง
งบประมาณ  ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีท า
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
เทศบาลต าบลห้วยเม็กจึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงค า  ช้ีแจง
งบประมาณดังนี้ 
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ล าดับ

ที่ 
ข้อความเดิม ล าดับ 

ที่ 
ข้อความที่แก้ไข 

รายการ บาท รายการ บาท 

 
1. 

กองช่าง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า บ่อพัก คสล.
พร้อมขยายผิวจราจรหมู่ที่  7  สถานที่ก่อสร้าง 
เริ่มจากสุขศาลา  หมู่ที่  7  ถึงท่อระบายน้ าเดิม
ข้างบ้านพ่อสงวน  สิงหาราม ลักษณะงานเพ่ิม
ผิวจราจรขนาดกว้างเท่าบ่อพักพร้อมก่อสร้างบ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานวางท่อคอนกรีตเสริ
เหล็ก Dai 0.60 เมตร (มอก.128-2528 ชั้น 
3) ท่อ คสล.  108  ท่อน  บ่อพักคอนกรีต
เสริมเหล็ก  12  บ่อ พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  
112.32  ตารางเมตร  รวมความยาวทั้ง
โครงการ  120  เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  เพ่ิมเติมฉบับที่  
4) 

 
396,000 

 
1. 

กองช่าง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ขยายผิวจราจร  หมู่ที่  7 สถานที่ก่อสร้าง 
เริ่มจากสุขศาลา  หมู่ที่  7  ถึงท่อระบายน้ า
เดิมข้างบ้านพ่อสงวน  สิงหาราม ลักษณะ
งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Dai 0.40 
เมตร (มอก.128-2528 ชั้น 3) งาน
ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก จ านวน  11  บ่อ งานขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเท่าบ่อพัก  
รวมความยาวทั้งสิ้น  120  เมตร (ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  
เพ่ิมเติมฉบับที่  6) 

 

396,000 

 
2. 

กองช่าง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมู่ที่  4 สถานที่ก่อสร้าง ถนน 
คสล.รอบหนองใหญ่  หมู่ที่  4 เริ่มเชื่อม
คอนกรีตเดิมถึง กม. 0.182  เมตร ลักษณะ
งานถนน คสล.กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  
162.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  910  ตารางเมตร  รวม
ความยาวทั้งโครงการ 182  เมตร (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  
เพ่ิมเติมฉบับที่  4) 

 
498,000 

 
2. 

 

กองช่าง 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่  4 สถานที่
ก่อสร้าง ถนน คสล.รอบหนองใหญ่  หมู่ที่  
4 เริ่มเชื่อมคอนกรีตเดิมถึง กม. 0.182  
เมตร ลักษณะงานถนน คสล.กว้าง  5.00 
เมตร  ยาว  182.00  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  910  
ตารางเมตร  รวมความยาวทั้งโครงการ 
182  เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565  เพ่ิมเติมฉบับที่  4) 

 

498,000 

      
-จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อ
พิจารณา 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลหลักการและ
เหตุผลต่อท่ีประชุมสภามีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือ
มีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี)ถ้าไม่มี
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สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยกระผมขอมติท่ีประชุม
สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติขอเปล่ียนแปลง
ค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
โปรดยกมือ 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา)   -เห็นด้วย 11 เสียง 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11  เสียง 

 งดออกเสียง จ านวน 1  เสียง 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -มติเป็นเอกฉันท์ 

ต่อไปข้อ 5.2 ขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 เรียนเชิญท่านนายกได้ช้ีแจง
หลักการและเหตุผลครับ 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เคารพกระผมนายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขอเสนอญัตติญัตติ
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

 
หลักการและเหตุผล 

เร่ืองการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2565 
หลักการ 

          ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2565  และมีผลบังคับใช้  
ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2564  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณท่ีต้ังเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้อง
ใช้  หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ท่ีต้องต้ังงบประมาณขึ้นใหม่  หรือต้องการเพิ่มงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ  ก็
สามารถโอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีต้ังเอาไว้นั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ  
  
             ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2543 ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่าย  
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้จ านวนปริมาณคุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  พระราชบัญญัติเทศบาล  2496  มาตรา  67  เทศบาลอาจมี
รายจ่ายดังต่อไปนี้ มาตรา  67(8) เงินอุดหนุน  มาตรา  67  ทวิ  การจ่ายเงินมาตรา  67 (8) และการ
จ่ายเงินเพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และผู้ว่าราชการอนุมัติ 

เหตุผล 
           จากการรายงานของส านักปลัดเทศบาล   ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารงาน  พบว่ามี
บางรายการท่ีต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าท่ี  เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องด าเนินการจึงขอ
เสนอญัตติต่อสภาต าบลห้วยเม็ก  เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กตามกฎหมายดังนี ้  
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ล าดับ 
ที่ 

โอนลด ล าดับ 
ที่ 

โอนเพิ่ม 
รายการ บาท(-) รายการ บาท(+) 

 
1. 

กองช่าง 
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิว
จราจรหมู่ที่  14  สถานที่ก่อสร้าง เริ่มบ้าน
นางส าองค์  อุ่นทรพันธ์ ถึงบ้านนางงาม  
คันธา  หมู่ที่  14  ลักษณะงานเพ่ิมผิว
จราจรขนาดกว้างเท่าบ่อพักพร้อมก่อสร้าง
บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานวางท่อ
คอนกรีตเสริเหล็ก Dai 0.60 เมตร (มอก.
128-2528) ท่อ คสล.  143  ท่อน  บ่อ
พักคอนกรีตเสริมเหล็ก  16  บ่อพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  149.10  ตาราง
เมตร  รวมความยาวทั้งโครงการ  160  
เมตร (ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 
2561-2565  เพ่ิมเติมฉบับที่  4) 

 
497,000 

 
1. 

กองช่าง(ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ก่อสร้าง วางท่อ ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 14  สถานที่
ก่อสร้างเริ่มจากบ้านนางส าอางค์  อุ่นทร
พันธ์ ถึงบ้านนางกฤษณา  บุตรพรม 
ลักษณะงานวางท่อ คสล.  Ø 0.40 
เมตร (มอก.128-2528  ชั้น  3)  งาน
ก่อสร้างบ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
จ านวน 21บ่องานขยายผิวจราจรถนนค
สล.กว้างเท่ากับบ่อพัก ความยาวทั้งสิ้น 
232 เมตร(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2561-2565  เพ่ิมเติมฉบับที่  6) 

 
497,000 

2. ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า บ่อพัก คสล.พร้อมขยายผิว
จราจรหมู่ที่  3  สถานที่ก่อสร้าง จากตลาด
แม่บุญล้นถึงหน้าบ้านนางประนอม  ลาสอง
ชั้น  หมู่ที่  3 ลักษณะงานเพ่ิมผิวจราจร
ขนาดกว้างเท่าบ่อพักพร้อมก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก  งานวางท่อคอนกรีตเส
ริเหล็ก Dai 0.60 เมตร (มอก.128-2528 
ชั้น 3) ท่อ คสล.  143  ท่อน  บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก  16  บ่อพ้ืนที่คอนกรีต
ไมน้่อยกว่า  149.10  ตารางเมตร  รวม
ความยาวทั้งโครงการ  160  เมตร 
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-
2565  เพ่ิมเติมฉบับที่  4) 

497,000 2. ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมขยายผิวจราจรหมู่ที่  3  
สถานที่ก่อสร้าง ก่อสร้าง เริ่มจากตลาด
แม่บุญล้น ถึงตรงข้ามโรงน้ าด่ืมเนสวอ
เตอร์ ม.3  ลักษณะงานวางท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก  Ø 0.40 เมตร (มอก.128-
2528 ชั้น 3)  งานก่อสร้างบ่อพัก
คอนกรีตพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  จ านวน  
21  บ่อ  งานขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้างเท่าบ่อพัก  รวมความ
ยาวทั้งสิ้น  232  เมตร  (ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  
เพ่ิมเติมฉบับที่  6) 
 

497,000 

3. ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  

136,000 3. ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม และการโยธา  งบลงทุน  

60,000 



~ 10 ~ 
 

หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่า
ก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ โครงการก่อสร้าง
วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ขยายผิวจราจร  หมู่ที่  7 สถานที่ก่อสร้าง 
เริ่มจากสุขศาลา  หมู่ที่  7  ถึงท่อระบายน้ า
เดิมข้างบ้านพ่อสงวน  สิงหาราม ลักษณะ
งานวางท่อคอนกรีตเสริเหล็ก Dai 0.40 
เมตร (มอก.128-2528 ชั้น 3) งาน
ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตพร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก จ านวน  11  บ่อ งานขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเท่าบ่อพัก  
รวมความยาวทั้งสิ้น120 เมตร ต้ังไว้ 
396,000 บาท โอนลด 136,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือ  260,000 บาท  
(ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2561-
2565  เพ่ิมเติมฉบับที่  6) 

หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ  ต้ังตามราคาท้องถ่ินที่
เคยจัดหาเน่ืองจากส านักงบประมาณ
ไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จัดซื้อตู้คอนโทรล  ขนาด  25  แรงม้า  
จ านวน  2  ตัว 

4. ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม และการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ  
ต้ังตามราคาท้องถ่ินที่เคยจัดหาเน่ืองจาก
ส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อถังแรงดันขนาด  
12  น้ิว  จ านวน  1  ตัว 

20,000 

5. ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม และการโยธา  งบ
ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์  เช่นครภุัณฑ์ยานพาหนะ  
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า  ครุภัณฑ์ประปา  
ครุภัณฑ์เกษตร  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

32,000 
 

6. ส านักปลัดเทศบาล(ต้ังจ่ายเป็นรายการ
ใหม่) 
ด้านบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่า
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ต้ัง
ตามราคาท้องถ่ินที่เคยจัดหาเน่ืองจาก
ส านักงบประมาณไม่ได้ก าหนดไว้ในบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อโต๊ะพับ
เอนกประสงค์  จ านวน  10   ตัว 

24,000 

รวมโอนลด 1,130,000 รวมโอนเพิ่ม 1,130,000 
    

-จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อ
พิจารณา 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กได้
เสนอหลักการและเหตุผลต่อท่ีประชุมสภาไป
แล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  กระผมขอมติท่ี
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ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติ
ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2565 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภาเทศบาล)  -เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง   
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11  เสียง  
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -มติเป็นเอกฉันทต่์อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6  

เรื่องอื่นๆ  มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะช้ีแจงหรือจะ
อภิปรายหรือไม่เชิญครับ 

นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) -เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่านท่านผู้บริหารและท่านผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านกระผมนายวิเชียรสิงหารามสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลห้วยเม็กเขต 1 วันนี้มีเรื่องท่ีจะ
น าเสนอผู้บริหารหลายเรื่องนะครับก่อนอื่นต้อง
ขอขอบคุณไปยังผู้บริหารท่ีปีนี้ได้จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟแม้ว่าเราจะไมไ่ด้รับอนุญาตให้จัดอย่าง
ยิ่งใหญ่ซึ่งพีน่้องประชาชนก็เฝ้ารอมานานรวมทั้ง
สมาชิกสภาของเราด้วยส าหรับเรื่องท่ี 2 ก็คือ
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรางระบายน้ าท่ี
ท่านนายกได้เสนอต่อท่ีประชุมสภาในวันนี้ซึ่งก็
ถือว่าเป็นเรื่องท่ีดีท่ีเรามีโครงการท่ีคงเหลือใน
เทศบัญญัติพ.ศ 2565 ซึ่งรางระบายน้ าท้ังหมด
มีท้ังหมด 4 โครงการซึ่งประกอบไปด้วยราง
ระบายน้ าหมู่ท่ี 15 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 
14 ซึ่งเราก็คงต้องรองบประมาณท่ีเหลือเวลา
ประมาณ 5 เดือนท่ีจะส้ินปีงบประมาณแล้วถ้า
หากว่ามีเงินงบประมาณเข้ามาแล้วก็อยากจะให้
ท่านด าเนินการอาจจะเดือนละ 1 โครงการก็ได้  
ซึ่งพี่น้องก็รอคอยอยู่  วันนี้ท่านลดปริมาณของ
ท่อลงจาก 60 เซนติเมตรเป็นขนาด 40 cm
เซนติเมตร   เราก็จะได้ความยาวเพิ่มขึ้นและท่ี
ส าคัญถ้ามันเป็นท่อ 60 cmก็จะไปเบียดกับท่อ
ประปาซึ่งเป็นท่อประปาภูมิภาคซึ่งเป็นท่อขนาด
ใหญ่ซึ่งท าการย้ายยาก  ส าหรับหมู่ 7 ไม่มีท่อ
ประปาภูมิภาคก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ลดขนาดลง
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เราก็จะได้ปริมาณงานและความยาวของถนน
เพิ่มขึ้น  ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เช็คงบประมาณ
ถ้าหากว่ามีแล้วก็ทะยอยนะครับไม่อยากจะให้ไป
รอช่วงปลายปีงบประมาณเพราะว่าพี่น้องก็รอ
คอยมาเกือบ 1 ปีแล้วท่ีทางสมาชิกได้เข้ามาบาง
หมู่บ้านก็รอโครงการกับเราอยู่  ส าหรับเรื่อง
ต่อมารถขยะของเราทราบว่าเมื่อวานช ารุดท้ัง 3 
คันท าให้ไม่ได้ออกเก็บขยะก็เป็นเหตุสุดวิสัยถ้า
เป็นไปได้ในปีงบประมาณ2566 เราควรจะมีรถ
ขยะไว้ส ารองไว้  ทราบว่ารถสีเหลืองน่าจะท้าย
หลุดซึ่งเราได้ท าการซ่อมแซมมาใหม่ๆเนื่องจาก
ใช้งานมาเป็นเวลานาน  เวลาท าการซ่อมแซมค่า
ซ่อมหรือเราซื้อรถขยะใหม่ได้ประมาณเกือบ 1 
คันแล้วนะครับ  ดังนั้นหากมีเงินงบประมาณใน
ส่วนใดก็อยากให้ซื้อซื้อใหม่โดยเฉพาะท่ีจุดใด
เป็นซอยขนาดเล็กท าให้รถขยะเข้ายากจึงอยาก
ให้ซื้อเป็นรถขยะขนาดเล็ก  ตอนนี้เทศบาลของ
เราก็มีความเจริญมากขึ้นปริมาณขยะก็มากข้ึน
หากวันใดรถเกิดช ารุดก็จะรออีก 2-3 วันกว่าจะ
ไปเก็บนะครับท าให้ขยะเกิดการเน่าเหม็น  ซึ่ง
หากเป็นไปได้ก็อยากให้หางบประมาณเพื่อท า
การจัดซื้อรถขยะคันใหม่ครับและรถดับเพลิงก็
เช่นกัน  ฝากพิจารณาด าเนินการในส่วนนี้ด้วย  
เรื่องต่อมาท่ีอยากจะท าการเสนอก็คือปัญหา
ถนนสายลาดยางเกิดการช ารุดทางเข้าบ้านพนม
ทองเนื่องจากช่วงนี้มีรถขนดินขนหนิสัญจรบ่อย
หากเป็นไปได้ในช่วงท่ีมีการท าถนนของรพช.
อยากให้ลองประสานดูหากจะท าการจ้างเหมาให้
ทางรพช.ซ่อมแซมให้จะใช้งบประมาณในการ
ด าเนินการเท่าไหร่อยากให้ลองพิจารณาดูด้วย
ครับ  เรื่องต่อมาคือเรื่องถนนรพชท่ีก าลัง
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าซึง่มีการ
ก่อสร้างถนนสูงขึ้นกว่าเดิมท าให้มีน้ าไหลเข้า
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หมูบ่้านประชาชนส่งของท่ีไม่มีรางระบายน้ าท่วม
บ้านชาวบ้านอยากให้ท่านประสานกับทางรพช.
เพื่อของบประมาณเพิ่มเติมหรือหาทางแก้ไขใน
โอกาสต่อไปครับ  เรื่องต่อมาก็คืออยากให้ท่าน
นายกได้พิจารณาปรับปรุงตลาดสดเทศบาลของ
เราครับซึ่งหากเป็นไปได้อยากให้ทางเทศบาล
ดูแลบริหารจัดการเองและเข้าไปดูแลความ
สะอาดด้วยครับ  ส าหรับผมมีเรื่องท่ีจะเสนอเข้า
สู่ท่ีประชุมสภาฝากไปยังฝ่ายบริหารเพียงเท่านี้
ครับขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -มีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอตอนที่ประชุมสภาอีก
หรือไม่ครับเชิญครับท่านถาวร 

นายถาวร  ภูกองชนะ (สมาชกิสภาเทศบาล) -เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาท่าน
ผู้บริหารท่านนายกและผู้เข้าร่วมประชุมกระผม
นายถาวร  ภูกองชนะ  สภาเทศบาลต าบลห้วย
เม็กเขต 1 วันนี้ผมมีเรื่องท่ีจะน าเสนอในปัญหา
ของชุมชนครับเพื่อพิจารณาในท่ีประชุมร่วมกัน
นะครับ เรื่องท่ี 1 เกี่ยวกับเรื่องรางระบายน้ า
ซอยหน้าอนุบาลรวมบัณฑิตเก่าอุดตัน  เรื่องท่ี 
2 เกี่ยวกับท่ีท่านวิเชียรได้เสนอ2-3 วันท่ีผ่าน
มากับผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากฝนตกท าให้น้ าท่วมถนนแล้ว
ไหลถ่วมเข้าบ้านจึงอยากให้แก้ไขปัญหาในจุดนี้
ให้ด้วยครับ  เรื่องท่ี 3 คือตรงปากซอยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน่อค าถนนแตกท าให้การ
สัญจรไปมาล าบากขอให้ท่านนายกได้พิจารณา
ด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ อีกเรื่องนึงคือ
ตรงซอยข้างบ้านคุณครูนวลจันทร์  สิงหาราม  
มีน้ าประปาไหลซึมตลอดเวลา  ฝากด าเนินการ
ด้วยครับขอบคุณครับ   

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ขอบคุณครับเชิญท่านอดิศักดิ์  สุริยะพันธุ์ครับ 
นายอดิศักด์ิ  สุริยะพันธุ์ (สมาชิกสภาเทศบาล) -เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาท่ีเคารพ 

นายกเทศมนตรีคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
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ประชุมทุกท่าน  กระผมนายอดิศักดิ์สุริยพันธ์  
ส าหรับเรื่องท่ีเสนอมากับผมคิดว่ามีความจ าเป็น
ท้ังส้ิน  กระผมขอเสริมสักนิดนึงนะครับส าหรับ
เรื่องรางระบายน้ าของหมู่ท่ี 14  ตรงหน้าบ้าน
นายสาครแต่ผมคิดว่าน่าจะมีการอุดตันสะผม
อยากขอให้ท่านนายกได้ด าเนินการดูแลด้วยค่ะ  
ละเรื่องลูกรังอยากทราบว่าพอจะมีงบซ่อมแซม
บ้างหรือไม่ครับตรงซอยทางเข้าท่านสมัยภูจีวร
และทางเข้าบ้านท่านมิตรชัยฤทธิยา  ฝากให้
ท่านนายกได้พิจารณาและด าเนินการแก้ไขให้
ด้วยครับขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ครับขอบคุณครับมีท่านใดท่ีจะน าเสนออีก
หรือไม่เชิญครับท่านสุริยาพลเสนา 

นายสุริยา  พลเสนา (สมาชิกสภาเทศบาล) -กระผมอยากเรียนถามว่าในขณะนี้เงินนอก
งบประมาณเราเข้ามาแล้วหรือไม่หากยังไม่เข้า
มากับผมอยากเปล่ียนโครงการท่ีอยู่นอก
งบประมาณให้เข้ามาเป็นใช้เงินในงบประมาณ
ได้หรือไม่ของหมู่ท่ี 1 ครับเนื่องจากว่าจ าเป็น
จริงๆอยากให้ท่านนายกได้ลงพื้นท่ีเข้าไป
ตรวจสอบว่ามีความเดือดร้อนมากเพียงใดอยาก
ให้ท่านนายกพร้อมทีมผู้บริหารเข้าตรวจสอบ
เกี่ยวกับถนนซอยร่วมและซอยท่ีน้ าขังคือซอย
สีสุก 2 อยากให้ท่านนายกเข้าไปแก้ไขด้วยครับ
ขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ขอบคุณครับมีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ
เชิญครับ 

นายสมัย ภูจีวร (เลขานุการสภาเทศบาล) -กราบเรียนท่านประธานท่านนายกมีเรื่องความ
เดือดร้อนของชาวบ้านท่ีจะน าเสนอเกี่ยวกับ
เรื่องประปาใต้ดินครับซึ่งเจ้าของพื้นท่ีอยากให้
เอาออก   อยากทราบว่าท่านนายกจะ
ด าเนินการเช่นไรและก็ขอให้ท่านสมาชิกทุก
ท่านได้ทราบครับขอบคุณครับ 
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นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ขอบคุณครับมีท่านใดท่ีจะเสนออีกหรือไม่ครับ
เชิญครับ 

นายจรูญ  บุญหล้า (สมาชิกสภาเทศบาล) -เรียนท่านประธานท่ีเคารพ  กระผมอยาก
สอบถามหรือน าเรียนกับผู้บริหารส าหรับเรื่องนี้
กระผมได้เคยน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาครั้งหนึ่ง
แล้วแต่ว่าทางผู้บริหารยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข
ดูแลเกี่ยวกับฝาตะแกรงบ่อพักรางระบายน้ าซึง่
มีพี่น้องได้มาแจ้งว่ามีการช ารุดเสียหายอยู่หลาย
ท่ีซึ่งกับผมกลัวว่าจะท าให้เกิดอันตรายแก่พี่น้อง
ประชาชนอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นฝาก
ท่านนายกได้ให้ด าเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ด้วย
ขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ครับขอบคุณครับมีสมาชิกสภาท่านใดจะท า
การเสนออีกหรือไม่เชิญครับ 

นายนุวัฒน์ ภูแย้ม (สมาชิกสภาเทศบาล) -เรียนท่านประธานสภาท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านกระผมนายนิวัฒน์  ภูแย้มใส  สมาชิกสภา
เขต 1 กระผมอยากเรียนถามท่านนายกถึงเรื่อง
ระบบเสียงตามสายของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
อยากทราบว่าด าเนินการไปถึงส่วนไหนแล้ว
ขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ขอบคุณครับขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดมี
เรื่องท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาอีกหรือไม่ 
หากไม่มีแล้วขอเชิญท่านนายกได้ช้ีแจงครับ 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรี) -ขออนุญาตท่านประธานนั่งนะครับขอบคุณ
สมาชิกสภาทุกท่านท่ีให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
จัดการและปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง
ประชาชนส าหรับบางปัญหาก็เป็นปัญหาท่ีท่าน
เคยแจ้งมาแล้วทั้งนี้ก็ขออภัยกับท่านสมาชิกทุก
ท่านท่ียังไม่ได้ด าเนินการให้โดยทันทีบาง
รายการเช่นปัญหาของท่านรองประธานสภาได้
น าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเพื่อท่ีจะขอให้
ด าเนินการเกี่ยวกับการซ่อมแซมฝารางระบาย
น้ าเบ้ืองต้นท่ีทางกองช่างออกส ารวจซึ่งมีการ
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ช ารุดอยู่ประมาณ 30 ฝารางระบายลักษณะฝา
รางระบายน้ าของเราจะเป็นขาเหล็กฝาตะแกรง
เหล็กซึ่งหากจ าไม่ผิดฝานึงด าเนินการประมาณ
อยู่ประมาณฝาละ 4,000-8,000 บาทแล้วแต่
ขนาดนะครับทีนี้เนี่ยการส ารวจนะครับท่ีให้ทาง
กองช่างได้ออกไปประมาณการนะครับ  ท้ังหมด
ในเขตเทศบาลจะมีฝาหลังท่ีช ารุดอยู่ประมาณ 
30 กว่ารางฝาด้วยกันนะครับซึ่งเราจะใช้
งบประมาณท้ังหมดประมาณ 2 แสนกว่าบาท
ในการซ่อมในการแก้ในการด าเนินการนะครับ 
เราจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบนะครับเมื่อทาง
กองช่างเสนอโครงการเข้ามานะครับทาง
เทศบาลจะใช้งบประมาณประมาณสองแสนกว่า
บาทก็จะมีข้อจ ากัดในส่วนของงบประมาณแต่
ว่าเราไม่ได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติฉะนัน้ในเมื่อเรา
ไม่สามารถต้ังไว้ในเทศบัญญัติวิธีการท่ีจะท านะ
ครับท ายังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามี
โครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการด าเนินการนะครับ
ไม่ได้ด าเนินการเราสามารถต้ังขออนุมัติต่อสภา
และต้ังเป็นรายการใหม่ได้ยกตัวอย่างสมมุติบั้ง
ไฟเราอาจจะใช้ไม่หมดท้ังงบประมาณท่ีจัดต้ังไว้
ขออนุมัติต่อสภาเพื่อขอต้ังเป็นรายการใหม่พี่
จ าเป็นและเดือดร้อน  นอกจากงบประมาณนะ
ครับปัจจัยตัวต่อมาก็คือเป็นในส่วนของเงิน
งบประมาณท่ีรัฐบาลอุดหนุนซึ่งปีนี้ถ้าสมาชิก
สภาต้ังข้อสังเกตตอนนี้น ณ.หลังจากท่ีเรา
ประกาศใช้เทศบัญญัติทางเทศบาลเนี่ยยังไม่
สามารถด าเนินการก่อสร้างโครงการอยู่ในเทศ
บัญญัติได้เลยเราด าเนินการได้เฉพาะโครงการท่ี
เราขออนุมัติต่อสภาเพื่อขอจ่ายจ่ายใช้เงินทุน
ส ารองจะเห็นว่าโครงการท่ีเราต้ังไว้จ านวน 3
จริงๆแล้วเราไม่สามารถด าเนินการได้เลย
หมายความว่าทางเทศบาลเนี่ยตอนนี้มีวิกฤต
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ทางด้านการเงิน  เนื่องจากว่าเราไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีได้เองเหมือนเทศบาลขนาดใหญ่นะ
ครับเรารอเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาลเป็นหลัก
ซึ่งเงินอุดหนนุท่ีรัฐบาลจัดสรรมาให้ทางเทศบาล
เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าไม่ใช่อุดมเฉพาะกิจ
เนี่ยมันจะเป็นอุดหนุนเป็นรายอาจจะเป็นราย
เดือนหรือเดือนนึงอาจจะอาจจะรัฐบาลก็จะโอน
เงินเข้ามาในเทศบาลซึ่งซึ่งตอนนี้องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเทศบาลแทบจะทุก
แห่งท าให้เทศบาลไม่สามารถด าเนินการ
ก่อสร้างโครงการท่ีอยู่ในเทศบัญญัติหรือ
ข้อบัญญัติได้  ยกตัวอย่างเช่นเทศบาลต าบล
ห้วยเม็กตอนนี้มีเงินเดือนละเกือบ 2 ล้านบาท
ซึ่งเป็นรายจ่ายประจ า   อาจจะเป็นส่ิงท่ีเรา
เผชิญจริงๆก็คือเป็นส่ิงท่ีทางเทศบาลเราเผชิญ
โดยตรงท่ีต้องรอเงินจากเงินงบประมาณท่ีทาง
รัฐบาลไม่ได้อุดหนุนและตอนนี้ต้องพยายาม
ประคับประคอง ซึ่งตามความจริงถามว่าท าไม
หลายๆโครงการไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากว่า
ต้องพยายามประคับประคองให้มากท่ีสุดนะ
ครับว่าจะท ายังไงให้เราสามารถด าเนินการตาม
โครงการให้ได้เพราะว่าไม่เคยเกิดข้ึนเวลาผ่าน
ไป 6 เดือนแล้วเรายังไม่สามารถด าเนินการ
โครงการในเทศบัญญัติได้แม้แต่โครงการเดียว  
เราใช้ตอนนี้เงินทุนส ารองสะสมเงินเหลือจ่าย
เท่านั้นท่ีเราได้ด าเนินการแต่ก็จะพยายามนะ
ครับ  วันนี้กระผมให้ทางผู้อ านวยการกองคลัง
เช็คยอดเงินท่ีจะเข้าซึ่งท่านผอ.กองคลังก็ก าลัง
ด าเนินการเช็คนะครับเกี่ยวกับงบประมาณมีเงิน
อุดหนุนท่ีทางรัฐบาลจะต้องโอนเข้ามาหลังจาก
นี้อีกไม่นานก็คงจะทราบว่าเราจะด าเนินการได้
หรือไม่ด าเนินการโครงการไหนบ้างนะครับ  ซึ่ง
ก็อยากจะเรียนแจ้งต่อท่ีประชุมสภาว่าในขณะนี้
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กับผมก็พยายามท่ีจะรัดเข็มขัดในการบริหารจัด
การเงินงบประมาณต่างๆและในส่วนของ
น้ าประปาคุ้มทรัพย์สมบูรณ์มันมีอยู่ 2 กรณีมี
โครงการท่ีน าเสนออยู่ 2 โครงการคือโครงการ
บ่อโซล่าเซลล์โครงการละ 500,000 บาทซึ่งได้
ขออนุมัติจากขอเงินเหลือจ่ายนะครับถึงจะได้
ด าเนินการโครงการเป็นซะส่วนใหญน่ะครับ
ฉะนั้น ผมและคณะผู้บริหารนะครับก็จะมีหน้าท่ี
ในการพยายามนะครับท่ีจะติดต่อหรือประสาน
นะครับงบประมาณให้ด าเนินการในพื้นท่ีเราให้
มากท่ีสุดนะครับโครงการและหลายโครงการนะ
ครับก็ก็ยังมีข้อจ ากัดก็คือเรื่องงบประมาณนะ
ครับก็จะพยายามนะครับแก้ไขให้กับพี่น้อง
ประชาชนนะครับให้ดีท่ีสุดนะครับอย่างท่ีผม
บอกตอนนี้ไม่ใช่ปัจจัยภายในท่ีมันเกิดขึ้นใน
เทศบาลท่ีเราไม่สามารถท าโครงการได้มันเกิด
จากปัจจัยภายนอกท่ีเราไม่มีเงินงบประมาณใน
การบริหารจัดการนะครับแต่เช่ือว่านะครับเช่ือ
ว่าจะมีโครงการท่ีจะสามารถด าเนินการได้นะ
ครับให้ให้พี่น้องประชาชนให้พยายาม
ด าเนินการให้รวดเร็วที่สุดในส่วนฝารางระบาย
น้ าเราไม่ได้บรรจุไว้ในเทศบัญญัติแต่ถ้ามีเงิน
คงเหลือผมก็คงจะขออนุมัติต่อสภานะครับเช็ค
ยอดเงินได้ก็คงจะได้ด าเนินการนะครับแก้ไข
ปัญหาใหก้ับพี่น้องประชาชนนะครับให้ให้เร็ว
ท่ีสุดนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนนะครับอ่าท่าน
ประธานสภานะครับก็อ่ามันมีอยู่หลายๆ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบซึ่งวันนี้นะครับอ่าในส่วน
ของกองคลังก็คือติดภารกิจครับในส่วนของ
ผู้อ านวยการกองช่างก็ติดโควิดในส่วนของท่าน
ปลัดครอบครัวก็ติดโควิดจึงไม่ได้เข้าร่วมประชุม  
ในวันนี้กระผมจะขออนุญาตท่านประธานสภา
แนะน าบุคลากรท่านใหม่ท่ีได้เดินทางมาปฏิบัติ
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ราชการเป็นหัวหน้าส านักปลัด  ซึ่งตัวท่านเอง
เป็นคนบ้านห้วยเม็ก  เพื่อท่ีเข้ามาร่วมกันในการ
พัฒนา  ขอเชิญท่านแนะน าตัวด้วยครับ 

นายนพดล  สาระฆัง (หัวหน้าส านักปลัด) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านรอง
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  
แบะผู้เข้าร่วมร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนทย
นพดล  สาระฆัง  กระผมอยู่บ้านเลขท่ี 92  หมู่
ท่ี  3  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
เป็นคนห้วยเม็กโดยก าเนิด  ขอโอนย้ายมาจาก
อบต.เวอ  อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มายังเทศบาลต าบลห้วยเม็กของเราในต าแหน่ง
หัวหน้าส านักปลัดนะครับ  เนื่องจากกับผมเป็น
คนห้วยเม็กโดยก าเนิดก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมี
ส่วนร่วมกับทางเทศบาลในการท่ีจะพัฒนาให้
อ าเภอห้วยเม็กของเราเจริญรุ่งเรืองสืบเนื่อง
ต่อไปขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ทางสภาเทศบาลยินดีต้อนรับท่านหัวหน้าส านัก
ปลัดคนใหม่ครับผม มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะ
อภิปรายอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีกับผมขอปิดการ
ประชุมขอบคุณครับ 

 
 

-ปิดประชุม- 

 
(นายสมัย  ภูจีวร) 

เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  30  พฤษภาคม  2565 
 
 
  

(ลงช่ือ)..............................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายออง  นิตยาสิทธิ์) 

  
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายศิตภัทร  สินสมบุญ) 
 
(ลงช่ือ).................... ...........................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายวิเชียร  สิงหาราม) 

 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายมิตรไชย  ฤทธิยา) 

 
(ลงช่ือ)...............................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายถาวร  ภูกองชนะ) 

 
(ลงช่ือ)...................... .........................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์) 

 
(ลงช่ือ)..............................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุริยา  พลเสนา) 
 

 
 

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

 
(ลงช่ือ)..............................................................ผู้รบัรองรายงานการประชุม 

                                       (นายอุเทน  สิงห์ภักดี) 
                                 ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
 
 
 


