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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

สมัยสามัญท่ี  1/๒๕64 คร้ังที่ 1 
วันอังคารที่  8  มิถุนายน  2564  เวลา 10.00 น.   
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี  1/๒๕64 คร้ังที่ 1 

วันอังคารที่  8  มิถุนายน  2564  เวลา 10.00 น.   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

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

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ……………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………….. 
      
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
   ……………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………….. 
     
ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ือง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
   ……………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………….. 
   
ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ือง เร่ืองที่เสนอใหม่   
   -นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก   
      
ระเบียบวาระที่  ๖ เร่ือง ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   เลือกคณะกรรมการสามัญ 
   -คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   -คณะกรรมการแปรญัตติ 
   -คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
   -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
   -คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
 

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

สมัยสามัญท่ี 1/2564 ครั้งท่ี  1  ท่ีประชุมมา
ครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการ
ประชุมค่ะครับ เรียนเชิญครับ 

 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เรียนท่านนายกเทศมนตรี   คณะผู้บริหาร    

ท่านปลัดเทศบาล  ท่าน หัวหน้ากองเพื่อน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน วันนี้เป็นวัน
อังคารท่ี 8  มิถุนายน  2564  ซึ่งเป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญท่ี 1/2564  
ครั้งท่ี 1 ครับ  เข้าระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี)  
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   (ไม่มี)     
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กแถลง

นโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กครับ 
 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เ ค า ร พ ก ร ะ ผม น าย ฤ ทธิ ร ง ค์   เ สน ฤ ท ธิ์   
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขออนุญาตเรียน
ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ผ่านไป
ยังสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก และพี่น้อง
ประชาชนท่ีเคารพรักทุกท่าน เพื่อจะได้เป็นท่ี
รับทราบโดยท่ัวกันก่อนอื่นกระผมใคร่ 
ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาว
เทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ีเคารพทุกท่านท่ีได้ให้
การสนับสนุน ได้มอบโอกาสและความไว้วางใจ
ให้กับกระผมฝ่ายบริหาร  เข้ามาด ารงต าแหน่งใน
ครั้งนี้และขอยืนยันถึงความต้ังใจท่ีจะท าหน้าท่ี
ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชน
ด้วยความต้ังใจจริงท่ีจะมาช่วยกันพัฒนาอ าเภอ
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ห้วยเม็กของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยความพร้อม
และจะขอท าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุดด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต เท่ียงธรรมและมุ่งเน้นการท างานท่ีเน้น 
"คน" ประชาชนชาวต าบลห้วยเม็กเป็นศูนย์กลาง
ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ภายใต้
แนวนโยบายของทีมท่ีว่า “คิดไว  ท าไว  ใส่ใจ
ประชาชน”เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
ชาวห้วยเม็กตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ัง
ประจ าจังหวัดกาฬสินธุ์  (กกต ) ได้ประกาศ
รับรองผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรีต าบลห้วย
เม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 
๒๕64 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ ศ ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 
๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 4๘ ทศ ซึ่งก าหนดให้
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กแถลงนโยบายต่อ
สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กก่อนเข้ารับหน้าท่ี   
กระผมจึงขออนุญาตต่อท่านประธานสภา
เทศบาลต าบลห้วยเม็กแถลงนโยบายการ
บริหารงานต่อสภาซึ่งนโยบายดังกล่าวจะใช้เป็น
แนวทางในการบริหารพัฒนาเทศบาลต าบลห้วย
เม็กตลอดระยะเวลา ๔ ปี นับต้ังแต่บัดนี้ไป 
รายละเอียดตามเอกสารนโยบายท่ีกระผมได้
จัดท าและส่งมอบให้กับสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลห้วยเม็กทุกท่าน ณ ท่ีนี้แล้ว 

1. นโยบายการบริการดี 
1.ตั้งศูนย์ การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Services) ให้แก่ผู้มาติดต่อราชการให้สามารถรับ
บริการจากเจ้าหน้าท่ีเทศบาล ณ ท่ีจุดเดียวในเวลาอันรวดเร็ว 
2.พัฒนาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง เป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชนได้ 
3.พัฒนางานด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ชัดเจน และครอบคลุมท่ัวถึง โดยให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล และข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ ให้ประชาชนรับทราบ  
2. นโยบายโครงสร้างพื้นฐานดี 
1.ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน เช่น แสงสว่าง ไฟฟ้าน้ าประปา ถนน ต่างๆ ในเขตเทศบาล 
เพื่อให้ความเป็นอยู่ และการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
2.ปรับปรุงและสร้างระบบประปาให้สะอาด ไม่ขุ่น ไม่เหม็น ไหลแรงตลอด 24 ชม.  
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล  ให้มีความเรียบร้อย สวยงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ 
4.ด าเนินการติดต้ังและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสู่ไร่-สู่นา เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน  
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5.ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบระบายน้ าให้คลอบคลุมพื้นท่ี เพื่อให้การระบายน้ า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ไม่ให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังท่ีอาจจะเกิดในอนาคต 
6.ด าเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬาและสถานท่ีออกก าลังกาย 
3. นโยบายสิ่งแวดล้อมดี 
1.จัดระบบการรักษาความสะอาด ของถนนทุกสาย ในเขตเทศบาล รวมถึงความสะอาด ในล าคลอง  ฟื้นฟูและ
รักษาแหล่งน้ าล าคลอง ให้สะอาด สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
2.ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม สร้างพื้นท่ีสีเขียวใน
ชุมชนในแต่ละชุมชน  
3.พัฒนาและปรับปรุงระบบก าจัดขยะ  
4.นโยบายสุขภาพดี 
1.ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) และให้มีส่วนร่วมในการ
บริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง 
2.เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านงานป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ให้เกิดการบริการท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย
และครอบคลุมท่ัวพื้นท่ี 
3.จัดให้มีการให้ความรู้เรื่อง การปรับปรุง คุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัยของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
อาหาร และการยกระดับในเรื่องคุณภาพ มาตรฐานของกิจการแก่ผู้ประกอบการทุกประเภท 
4.ส่งเสริม สนับสนุน การเล่นกีฬาของประชาชน เยาวชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างความสามัคคี การใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
5. นโยบายการศึกษาดี 
1.พัฒนาศูนย์พฒันาเด็กเล็กให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพสูงสุดตามวัย 
2.ส่งเสริมการขยายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในพื้นท่ี และส่งเสริม ให้เป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
3.ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน โดยจัดให้มีศูนย์ศึกษาเรียนรู้ท้องถิ่น ตลอดจนให้มีการจัดการศึกษาอบรม
เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความสามารถ ทักษะในด้านต่าง ๆ  
4.จัดให้มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาให้บริการประชาชน เช่น ก าหนดจุดติดต้ังระบบสัญญาณ wifi  เพื่อเปิด
โลกแห่งการเรียนรู้ ให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล 
6. นโยบายสังคมดี 
1.ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
2.จัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ให้กับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนท่ัวไป 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลห้วยเม็ก (ประกันวันละบาท) 
4.จัดท าโครงการเทศบาลปลอดภัย  ด้วยการติดต้ังกล้อง CCTV ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลพร้อมห้องควบคุม
และปฏิบติัการ  ( CCTV Security Control Room ) 
5.ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ท่ีทันสมัยในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานป้องกันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตลอดเวลา 
6.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างปลอดภัยในทุกพื้นท่ี  ติดต้ังเครื่องดับเพลิงให้ครอบคลุมพื้นท่ี อบรม
และให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัยแก่ประชาชน  
7. นโยบายรายได้ดี 
1.ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพการสร้างอาชีพ และพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพของประชาชน 
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2.สนับสนุนสินค้าชุมชน และพัฒนาสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ   ส่งเสริมให้ชุมชนมีกลุ่มอาชีพ  มีผลิตภัณฑ์เด่น 
สามารถสร้างรายได้สร้างช่ือเสียงให้ต าบลได้ 
3.จัดให้มีศูนย์รวมในการจ าหน่ายสินค้าชุมชน และจัดหาแหล่งช่องทางการจัดจ าหน่าย   
8. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการคิด วางแผนพัฒนาเทศบาลร่วมกัน   และจัดให้มีการประชาคม
เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลของประชาชนอย่าง สม่ าเสมอ 
2.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนให้ชุมชน มีบทบาทในการสร้างประโยชน์ในชุมชน 
3.พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาล ให้มีความรู้ความสามารถ รู้ถึงบทบาทอ านาจหน้าท่ีและขอบเขต
ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน ในเรื่องการบริการประชาชน  ในการอุทิศตนให้กับราชการ สร้าง
วัฒนธรรมองค์กรท่ีดี การรักองค์กร และเรื่องความสามัคคี 
9. นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถ่ิน  
1.รณรงค์ส่งเสริมและฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
2.ฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ด้ังเดิมของท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิพระธาตุพนมจ าลอง 
4.ส่งเสริมให้เยาวชนและประชากรในท้องถิ่น ได้รู้จักและตระหนักถึงวันส าคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันส าคัญของ
ไทย หรือของสากล รวมถึงจัดกิจกรรมประเพณี ฮีต 12 คอง 14 
5.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการจัดการสถานท่ีท่องเท่ียว และ รูปแบบการท่องเท่ียวอย่างเต็มท่ี เพื่อให้
ต าบลห้วยเม็กและพระธาตุพนมห้วยเม็กเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  โดยมีเป้าหมายการใช้การท่องเท่ียวสร้าง
รายได้ให้กับประชาชน 
เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทศบาลต าบลต าบลห้วยเม็กท่ีเคารพ ท้ังหมดท่ีกระผมกล่าวมาแล้วนั้น 
คือ นโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ีกระผมจะต้องน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริง ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีจะต้องเข้ามาช่วยกันเป็น
พลังท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง และการด าเนินงานตามนโยบายท่ี
กระผมได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ไปแล้วนั้น ก็จะบังเกิดผลได้ในทางปฏิบัติหรือสัมฤทธิ์ผลได้โดยไม่ล าบากนัก ท้ังนี้
ก็ด้วยความรู้ ความเข้าใจในภารกิจ ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร ความร่วมมือของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ในแต่ละระดับต้ังแต่ระดับภายในองค์กรเทศบาลด้วยกัน ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านข้าราชการ 
พนักงานและการหนุนเสริมจากภายนอก และท่ีส าคัญ  คือ"การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนทุกท่าน"กระผม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนท่ีจะแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา
อย่างจริงจัง"เพื่อมุ่งพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็กให้เป็นเมืองน่าอยู่ ควบคู่การศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี 
ส่งเสริมการกีฬา หล่อหลอมคุณภาพชีวิตใกล้ชิดชุมชน ทุกความคิดของชาวเทศบาลต าบลห้วยเม็ก คือ ทิศ
ทางการพัฒนาและในโอกาสนี้ กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ท่ีได้
กรุณาให้โอกาสกระผมได้แถลงนโยบายก่อนท่ีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นทางการ กระผมถือโอกาสนี้แจ้งไปยัง
สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน หากท่านมีความประสงค์ท่ีจะเสนอแนะข้อคิดเห็นประการใด หรือต้องการให้
กระผมได้ด าเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือต้องการน าเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของ
ประชาชน ขอได้โปรดอย่าเกรงใจ กรุณาแจ้งให้กระผมหรือคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยรองนายกเทศมนตรี 
ท่ีปรึกษา และเลขานุการซึ่งกระผมขออนุญาตใช้เวลาในระเบียบวาระนี้เพื่อขอน าเรียนถึงการจัดโครงสร้างการ
บริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยเม็กดังนั้น กระผมจึงได้แต่งต้ังให ้

๑. นายสรรเพชญ  ภูกิ่งเงิน   เป็น รองนายกเทศมนตรี 



7 
 

  ๒. นายอุดมศิลป์  กุลาสา    เป็น รองนายกเทศมนตรี              
  ๓. นายค ามี  สาสีเมือง    เป็น ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
  ๔. นายวีระ  จันทะรส    เป็น เลขานุการนายกเทศมนตรี 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน ประกาศมา ณ 
วันท่ี  8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64  
ขอบคุณครับ 
 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี -ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่อง ญัตติอื่นๆ  เป็นการ 
(ประธานสภาเทศบาล)    เลือกคณะกรรมการสามัญ  

1.คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 
เชิญท่านสมาชิกเสนอจ านวนของคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมว่าจะมีจ านวนกี่ท่าน 
เชิญครับ 
 

นายวิเชียร  สิงหาราม -เรียนทานประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา 
(สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) เทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระมนาย

วิเชียร  สิงหาราม  สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม
ขอเสนอให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมจ านวน  7  ท่านครับ 
ผู้รับรอง 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายถาวร  ภูกองชนะ    ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี -มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ (ไม่มี)  
(ประธานสภาเทศบาล)  หากไม่มีท่านใดเสนอถือว่ามติท่ีประชุมสภาให้มี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน  
7  คน ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือครับ 

 
นายวิเชียร  สิงหาราม     -กระผมขอเสนอ นายศิตภัทร  สินสมบุญ ครับ 
(สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)   ผู้รับรอง 

นายถาวร  ภูกองชนะ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายศิตภัทร  สินสมบุญ -กระผมขอเสนอ นายวิเชียร  สิงหาราม เป็น 
(สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ผู้รับรอง 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายถาวร  ภูกองชนะ  ขอรับรอง     (ยกมือ) 
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นายสุริยา  พลเสนา       -กระผมขอเสนอ นายออง  นิตยาสิทธิ์ เป็น
(สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ผู้รับรอง 
นายนิวัฒน์  ภูแย้มใส ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายสมัย  ภูจีวร   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายวิเชียร  สิงหาราม       -กระผมขอเสนอ นายมิตรไชย  ฤทธิยา เป็น 
(สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ผู้รับรอง 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายจรุญ  บุญหล้า       -กระผมขอเสนอ นายสุริยา  พลเสนา  เป็น 
(รองประธานสภาเทศบาล)    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ผู้รับรอง 
นายออง  นิตยาสิทธิ์ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายวิเชียร  สิงหาราม   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายศิตภัทร  สินสมบุญ       -กระผมขอเสนอ นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์ 
(สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)   เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ผู้รับรอง 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายวิเชียร  สิงหาราม   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายมิตรไชย  ฤทธิยา      -กระผมขอเสนอ นายถาวร  ภูกองชนะ เป็น 
(สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

ผู้รับรอง 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายวิเชียร  สิงหาราม   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
 

นายสมัย  ภูจีวร      -คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายช่ือ 

ดังต่อไปนี ้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

1.นายศิตภัทร  สินสมบุญ   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
2.นายวิเชียร  สิงหาราม   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
3.นายออง นิตยาสิทธิ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
4.นายมิตรไชย  ฤทธิยา   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
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5.นายสุริยา  พลเสนา   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6.นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
7.นายถาวร  ภูกองชนะ   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี       -ล าดับต่อไปขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)      ช้ีแจงระเบียบการคัดเลือกคณะกรรมการแปร 

ญัตติ  เชิญครับ 
 

นายสมัย  ภูจีวร      -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
(เลขานุการสภาเทศบาล) การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 103 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี 2 ประเภท (1) 
คณะกรรมการสามัญประกอบด้วยสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกิน
เจ็ดคน (2) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย 
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก 
สภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่
เกินเจ็ดคน (แต่งต้ังเพื่อพิจารณากิจการของสภา
ท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ) ข้อ 104 คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่นมีหน้าท่ีกระท ากิจการหรือพิจารณา
สวบสวนเรื่องใดๆอันอยู่ ในกิจการของสภา
ท้องถิ่น แล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่น
อาจแต่งต้ังคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณา
กิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ)  ดังนั้น
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติควรเป็น
คณะกรรมการสามัญ เพราะการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติเป็นการพิจารณาในกรณีปกติ เป็น
หน้าท่ี หรือกิจการท่ีต้องกระท าตามกฎหมาย
ของสภาท้องถิ่นวิธีการคัดเลือก ให้สมาชิกเสนอ
ช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
และมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
คัดเลือกกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 ก่อน แล้วจึง
เลือกกรรมการล าดับถัดไปคนครบจ านวนท่ีสภา
เทศบาลก าหนดตามระเบียบข้อ 103  การเลือก
กรรมการแต่ละล าดับถ้ามีการเสนอเกินหนึ่งช่ือก็
จะใช้วิธีเขียนช่ือลงคะแนนใช้วิธีการเลือกตามข้อ 
12 ข้อ 8 สรุปคือมี  2 ประเด็นท่ีต้องพิจารณา 
คือ พิจารณาว่าจะให้มีคณะกรรมการแปรญัตติกี่
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คน และ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปร
ญัตติตามจ านวนท่ีสภาก าหนด เรียนช้ีแจงครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี       -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอว่าควร 
(ประธานสภาเทศบาล)       คัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ี 

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ใน
ครั้งนี้ จ านวนกี่คน 
 

นายวิเชียร  สิงหาราม       
(สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) คณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปร

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ในครั้ง
นี้ จ านวน 7 คน 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี       -ขอผู้รับรองครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       ผู้รับรอง 

นายศิตภัทร  สินสมบุญ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์ ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี       -ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
(ประธานสภาเทศบาล)   จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีก หรือไม่ขอเชิญ เมื่อไม่

มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่น  สรุปว่าท่าน
สมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของ นาย
วิเชียร สิงหาราม  สมาชิกสภาเทศบาล ว่าควร
พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในการ
ท าหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายในครั้งนี้ จ านวน 7 คน 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอช่ือบุคคลท่ี 
(ประธานสภาเทศบาล)  เห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปรญัตติ 

เรียงตามล าดับจนครบ 7 คน เสนอคนท่ี 1 ขอ
เชิญครับ 

 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ       -ขอเสนอ นายวิเชียร  สิงหาราม  
(สมาชิกสภาเทศบาล) เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ในการท าหน้าท่ี

แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คน
ท่ี 1 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     ผู้รับรอง 

นายมิตรไชย  ฤทธิยา ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายถาวร  ภูกองชนะ  ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี       -ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  
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(ประธานสภาเทศบาล)   จะเสนอสมาชิกท่านอื่นเป็นกรรมการแปรญัตติ 
คนท่ี 1 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มีสมาชิกสภา
เทศบาลท่านใด   เสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่าน
อื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภาเทศบาลแห่งนี้ มีมติ
เห็นชอบให้ นายวิเชียร  สิงหาราม สมาชิก
เทศบาล  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท า
หน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย   คนท่ี 1 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือ 
(ประธานสภาเทศบาล)      บุคคลท่ีเห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปร 

ญัตติ คนท่ี 2 ขอเชิญครับ 
นายสุริยา  พลเสนา      -ขอเสนอ นายนิวัฒน์  ภูแย้มใส สมาชิกเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล)     เทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท า 

หน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย คนท่ี 2 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)      นายออง  นิตยาสิทธิ์ ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายวิเชียร  สิงหาราม   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
(ประธานสภาเทศบาล)       เสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็นกรรมการ 

แปรญัตติ คนท่ี 2 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภา
เทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายนิวัฒน์  ภูแย้มใส 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 2 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือ 
(ประธานสภาเทศบาล)       บุคคลท่ีเห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปร 

ญัตติ คนท่ี 3 ขอเชิญครับ 
นายออง  นิตยาสิทธิ์      -ขอเสนอ นายสมัย  ภูจีวร สมาชิกเทศบาล 
(สมาชิกสภาเทศบาล)     เทศบาล เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท า 

หน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย คนท่ี 3 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     นายมิตรไชย  ฤทธิยา ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายถาวร  ภูกองชนะ  ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี       -ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
(ประธานสภาเทศบาล)       เสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็นกรรมการ 
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แปรญัตติ คนท่ี 3 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี 
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภา
เทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายสมัย  ภูจีวร เป็น
คณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 3 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี       -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือ 
(ประธานสภาเทศบาล)       บุคคลท่ีเห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปร 

ญัตติ คนท่ี 4 ขอเชิญครับ 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา      -ขอเสนอ นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์  
(สมาชิกสภาเทศบาล)     สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปร 

ญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย คนท่ี 4 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     นายถาวร  ภูกองชนะ      ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายวิเชียร  สิงหาราม   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี       -ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด 
(ประธานสภาเทศบาล)       จะเสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็น 

กรรมการแปรญัตติ คนท่ี 4 อีกหรือไม่ (ไม่มี)  
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิก
สภาเทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภา
เทศบาลแห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายอดิศักด์ิ  
สุริยะพันธ์ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการ
ท าหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย คนท่ี 4 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี       -ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือ 
(ประธานสภาเทศบาล)       บุคคลท่ีเห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปร 

ญัตติ คนท่ี 5 ขอเชิญครับ 
นายสมัย  ภูจีวร       -ขอเสนอ นายออง  นิตยาสิทธิ์ เทศบาลเทศบาล  
(เลขานุการสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปร 

ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 5 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     นายมิตรไชย  ฤทธิยา ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายศิตภัทร  สินสมบุญ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี       -ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ 
(ประธานสภาเทศบาล)       เสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็นกรรมการ 

แปรญัตติ คนท่ี 5 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภา
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เทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายออง  นิตยาสิทธิ์ 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 5 
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอช่ือ
บุคคลท่ีเห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการแปร
ญัตติ คนท่ี 6 ขอเชิญครับ 

นายวิเชียร  สิงหาราม      -ขอเสนอ นายศิตภัทร  สินสมบุญ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)     สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปร 

ญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย คนท่ี 6 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)      นายถาวร  ภูกองชนะ      ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายสมัย  ภูจีวร        ขอรับรอง     (ยกมือ) 
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 6 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภา
เทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายศิตภัทร  สินสมบุญ 
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 6 
ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาล ได้เสนอ
ช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรท าหน้าท่ีคณะกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 7 ขอเชิญครับ 

นายมิตรไชย  ฤทธิยา      -ขอเสนอ นายถาวร  ภูกองชนะ  
(สมาชิกสภาเทศบาล)     สมาชิกเทศบาลเทศบาล เป็นคณะกรรมการแปร 

ญัตติในการท าหน้าท่ีแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย คนท่ี 7 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี       -ขอผู้รับรองด้วยครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)      นายศิตภัทร  สินสมบุญ ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
ผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะ
เสนอสมาชิกสภาเทศบาลท่านอื่นเป็นกรรมการ
แปรญัตติ คนท่ี 7 อีกหรือไม่ (ไม่มี) เมื่อไม่มี
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอสมาชิกสภา
เทศบาลท่านอื่นอีก สรุปว่าท่ีประชุมสภาเทศบาล
แห่งนี้ มีมติเห็นชอบให้ นายถาวร  ภูกองชนะ 



14 
 

เป็นคณะกรรมการแปรญัตติในการท าหน้าท่ีแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย คนท่ี 7 
คัดเลือกเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วขอให้ เลขานุการ
สภาเทศบาล สรุปรายช่ือคณะกรรมการแปร
ญัตติฯ ตามท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
เห็นชอบ  

นายสมัย  ภูจวีร      -คณะกรรมการแปรญัต ติร่ า ง เทศบัญญั ติ
(เลขานุการสภา)      งบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2564 มีรายช่ือ 

ดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2564 

1. นายวิเชียร  สิงหาราม   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นายนิวัฒน์  ภูแย้มใส   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายสมัย  ภูจีวร    ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายออง นิตยาสิทธิ์   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายศิตภัทร  สินสมบุญ   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายถาวร  ภูกองชนะ   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)      ต าบลห้วยเม็ก 
นายสมัย  ภูจีวร     -การแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
(เลขานุการสภา)     แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

การแต่ง ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดท าเป็นค าส่ังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในค าส่ัง 
โดยให้ก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน 
ท้ังนี้ให้ด าเนินการให้เป็นปัจจุบันเสมอคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ง ต้ังตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสามคน 

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสองคน 
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(๓) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหาร
ท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง
จ านวนสองคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหนา้ท่ี
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)      ต าบลห้วยเม็กเชิญท่านสมาชิกเสนอช่ือครับ 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ      -กระผมขอเสนอ นายวิเชียร  สิงหาราม 
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ผู้รับรอง 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์   ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -คนต่อไปครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)   
นายจรุญ  บุญหล้า      -กระผมขอเสนอ นายสุริยา  พลเสนา   
(รองประธานสภาเทศบาล)   เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ผู้รับรอง 
นายออง  นิตยาสิทธิ์ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายวิเชียร  สิงหาราม   ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -คนต่อไปครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)   
นายวิเชียร  สิงหาราม      -กระผมขอเสนอ นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์  
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ผู้รับรอง 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา ขอรับรอง     (ยกมือ) 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
1. นายวิเชียร  สิงหาราม   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นายสุริยา  พลเสนา   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและ 
(ประธานสภาเทศบาล)      ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเชิญท่าน 
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สมาชิกเสนอช่ือครับ 
นายจรุญ  บุญหล้า      -กระผมขอเสนอ นายสมัย  ภูจีวร   
(รองประธานสภาเทศบาล)   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
ผู้รับรอง 
นายออง  นิตยาสิทธิ์ ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายวิเชียร  สิงหาราม   ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี      -คนต่อไปครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)   
นายศิตภัทร  สินสมบุญ      -กระผมขอเสนอ นายวิเชียร  สิงหาราม 
(สมาชิกสภาเทศบาล)    เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ผู้รับรอง 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ์   ขอรับรอง     (ยกมือ) 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี   
-คนต่อไปครับ 
นายออง  นิตยาสิทธิ์  (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-กระผมขอเสนอ นายจรุญ  บุญหล้า เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
ผู้รับรอง 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายมิตรไชย  ฤทธิยา   ขอรับรอง     (ยกมือ) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
1. นายสมัย  ภูจีวร   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
2. นายวิเชียร  สิงหาราม   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
3. นายจรุญ  บุญหล้า   ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  
-ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลห้วยเม็ก เชิญครับ 
 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) 
-กระผมขอเสนอนายศิตภัทร  สินสมบุญ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  
-เชิญเสนอครับ 
นายจรูญ บุญหล้า (รองประธานสภาเทศบาล) 
-กระผมขอเสนอนายสมัย  ภูจีวรครับ 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายออง  นิตยาสิทธิ์   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
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นายวิเชียร  สิงหาราม     ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นางภัทริกา  ต่างใจเย็น (รองปลัดเทศบาล) 
-คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพจะเป็นการคัดเลือกแทนต าแหน่งท่ีว่างลงเนื่องจากสมาชิกสภาได้
ครบวาระคณะกรรมการชุดเดิมต้องด าเนินการจนครบวาระวันท่ี 30 กันยายน 2565 นะคะซึง่คณะกรรมการ
ในชุดนั้นท่ีเป็นคณะอนุกรรมการก็จะมีผู้แทนชุมชนก็คือท่านสมัย  ภูจีวร ยังด ารงต าแหน่งซึ่งเป็นอนกุรรมการ
ยังไม่ได้ส้ินสุดวาระของการเป็นคณะกรรมการ  ขอให้ท่านประธานสภาได้พิจารณาท่ีจะคัดเลือกท่านสมาชิกท่ี
อยู่ในท่ีนี้ซึ่งไมซ่้ ากับคณะกรรมการในชุดเดิมด้วยค่ะ 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดจะเสนอครับเชิญ  
นายสมบัติ  ฆารประเดิม (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-กระผมขอเสนอนายสุริยา พลเสนา 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี  (ประธานสภาเทศบาล)  
-ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายออง นิวัฒน์   ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายวิเชียร  สิงหาราม  ขอรับรอง     (ยกมือ) 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
-การคัดเลือกคณะกรรมการท้ัง 5 ชุดครบแล้วนะครับสมาชิกท่านใดจะน าเสนอเรื่องอภิปรายไหมครับเชิญครับ 
นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่านนะครับ
คณะผู้บริหาร  ท่านปลัดเทศบาล  ข้าราชการและผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเคารพทุกท่านครับ  กระผมนายวิเชียร
สิงหาราม  ครับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเขต 1  ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิก
สภาเทศบาลทุกท่านท่ีได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนให้มาท างานแทนพี่น้องประชาชน  วันนี้ก็เป็น
โอกาสอันดีนะครับท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กพร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้มีอ านาจในการบริหารงาน
ของเทศบาลของเรา  ตามท่ีท่านได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลในวันนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากความต้องการของ
พี่น้องประชาชนและความเดือดร้อนของประชาชนและสมาชิกสภาเทศบาลนะครับเป็นห่วงในการขับเคล่ือน
นโยบายของผู้บริหารก็คืองบประมาณท่ีไม่เพียงพอซึ่งผมเช่ือว่าท่านคณะกรรมการและท่านสมาชิกสภา
เทศบาลจะสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้  ท่ีส าคัญในเทศบาลต าบลของเรามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพมี
ประสบการณ์และก็มีบุคลากรท่ีเพียงพอทุกฝ่ายทุกงานและสถานท่ีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมเกือบจะร้อย
เปอร์เซ็นต์  ผมหวังว่าคณะผู้บริหารจะขับเคล่ือนนโยบาย  ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมท่ีจะให้ก าลังใจ
ขอให้ประสบความส าเร็จและอยากให้ท่านผู้บริหารและฝ่ายข้าราชการท าหน้าท่ีในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการท างานด้วยความต้ังใจของพี่น้องประชาชนสร้างความศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชน
ร่วมแรงร่วมใจกันท าหน้าท่ีของท่านให้ดีท่ีสุดเพื่อเป้าหมายก็คือพี่น้องประชาชนของเราจะได้เกิดความพึงพอใจ
วันนี้เทศบาลต าบลห้วยเม็กของเราจะได้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาของอ าเภอนี้ในทุกๆด้านทุกๆฝ่าย  ซึ่งในวัน
นั้นท่านนายอ าเภอได้ให้โอวาทกับพวกเราไว้ว่าการพัฒนาถึงเวลาแล้วที่เทศบาลต าบลห้วยเม็กซึ่งเป็นบ้านเกิด
ของเราจะได้พัฒนาขอให้ท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อพี่น้องประชาชนให้สมกับพี่น้องประชาชนได้ท่ีให้ความ
ไว้วางใจขอให้ท่านโชคดีครับและก่อนอื่นกับผมก็จะขอน าเสนอปัญหาเร่งด่วนซึ่งเป็นหน้าท่ีของสมาชิกสภาท่ีจะ
น าเสนอปัญหาของประชาชนท่ีได้แจ้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ าประปาบ้านของของเทศบาลเราไม่ซึ่ง
เป็นนโยบายของท่านท่ีจะแก้ไขปัญหาต่อไปปัญหาท่ี 2 ก็คือปัญหาถนนในเขตเทศบาลต่างๆท่ีช ารุดเสียหาย
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เป็นจ านวนมากเลยครับโดยเฉพาะทางเข้าบ้านพนมทองทางลงบ้านหนองเม็กแล้วก็หมู่ท่ี 4 ซึ่งมีน้ าท่วมขัง
ตลอดนะครับแล้วก็ทางในหมู่บ้านนะครับในเขตก็มีเกือบทุกหมู่บ้านนะครับท่ีถนนของเราช ารุดเสียหายเป็น
อย่างมาก  ปัญหาอีกเร่งด่วนก็คือปัญหาการจัดเก็บขยะนะครับการก าจัดขยะท่ียังไม่ถูกวิธีครับอาทิตย์ท่ีแล้ว
พอดีผู้ลักลอบเผาขยะของเราสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกล่ินเหม็นท่ี
เกิดจากการเผาขยะและปัญหารถขยะท่ีก าลังช ารุดเสียหายนะครับเพราะว่าใช้งานเป็นเวลามานานนะครับแล้ว
ก็ถังขยะท่ีช ารุดและก็ไม่เพียงพอต่อมาก็คือปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชนของเราแต่ว่าความสะอาดไม่ว่าจะเป็น
ตลาดถนน  หนองคลองบึงสวนสาธารณะและปัญหารางรางระบายน้ าอุดตัน  ในช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าฝนปัญหาก็
คือโรคไข้เลือดออกระบาดอยากให้ทางกองสาธารณสุขดูแลด้านนี้โดยเฉพาะการพ่นหมอกควัน  วันท่ีลูกหลาน
เราจะได้เปิดเทอมก็คือเรื่องเร่งด่วน  โรคระบาดในสัตว์เล้ียงเช่นโคกระบือต่างๆนะครับก็คือเรื่องการดูแล
ทรัพย์สินของทางราชการของเทศบาลเรา  ก็อยากจะให้ท่านดูแลเอาใจใส่เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งท่ีทางผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ท่ี 3 ฝากเข้ามาก็คือเครื่องขยายเสียงของบ้านหน่อค าหมู่ท่ี 3 ท่ีทางเทศบาลได้ให้ยืมไปเพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ได้ถูกโจรกรรมเพราะต้องการความช่วยเหลือจากทางเทศบาล  โดยแนวทางของท่านตาม
ระเบียบราชการ ก็ขอให้ท่านดูแลอย่างเร่งด่วนขอขอบคุณท่านครับ 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
-ก่อนท่ีจะปิดประชุมนะครับขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องได้ช้ีแจงระเบียบในการคัดเลือกกรรมการ
และอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด้วยครับเชิญครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) 
-เรียนท่านประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมท่ีขอแสดงความยินดีกับท่านนายกเทศมนตรี
ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงว่าต่อจากนี้ไปนะครับท่านปฏิบัติหน้าท่ีได้ถูกต้อง
ตามระเบียบข้าราชการและพนักงานทุกท่านพร้อมท่ีจะน านโยบายเพื่อท่ีจะไปแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
ให้เกิดผลตามความต้องการของท่านต่อไปแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสามัญประจ าสภาชุดต่างๆใน
ระดับต่อไปก็คือคณะกรรมการแต่ละชุดนะครับท่านต้องไปประชุมกันแล้วก็เลือกประธานและเลขานุการในแต่
ละชุดของท่านนะครับหลายๆชุดยังไงก็ประสานกับทางท่านหัวหน้าส านักปลัดว่าท่านจะประชุมวันไหนครับจะ
ได้ประชุมจะได้เตรียมสถานท่ีประชุมให้นะครับเรื่องท่ีกระผมอยากจะน าเรียนต่อท่ีประชุมนะครับหลังจากท่ี
ท่านได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นถึงวันนี้ก็ใช้เวลามานานพอสมควรนะครับส่ิงท่ีผมเห็นใจท่านคือเรื่องของเงินเดือน
ค่าตอบแทนขั้นตอนก็คือกระผม ท่านนายกเทศมนตรีและก็ท่านผู้อ านวยการกองคลัง วันนี้ ช่วงบ่ายขอ
เปล่ียนแปลงลายมือช่ือท่ีธนาคารท่ีมีอยู่ในบัญชีเงินฝากของเทศบาลทุกแห่งเลย  เพื่อท่ีจะให้เรียบร้อยหลังจาก
นั้นก็จะมาคุยกับท่านนายกเทศมนตรีในเรื่องของค่าตอบแทนหลังจากท่ีเอกสารอะไรต่างๆในฐานะทางการคลัง
เรียบร้อยก็จะมาพิจารณาเงินเดือนของท่านตามมาตรฐานรายได้ของปี 60  ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวปัญหา
หลายๆอย่างท่ีจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยเฉพาะเรื่องของขยะในเรื่องของการเก็บขยะท่ีถูกต้องเราต้องเริ่มต้น
ต้ังแต่ต้นทางซึ่งต้นทางก็คือครัวเรือนเราต้องสร้างความเข้าใจว่าต้องแยกขยะคัดแยกขยะยังไงเพื่อให้ลด
ปริมาณขยะให้มากท่ีสุดและท่ีเป็นปัญหาก็คือบ่อขยะของเรานั้นใช้งานมาต้ังแต่สุขาภิบาลท่ีท้ิงขยะซึ่งข้างล่าง
นั้นเต็มหมดแล้ว  ไม่ได้สร้างตามแบบท่ีส านักส่ิงแวดล้อมก าหนดเมื่อพื้นท่ีเต็มปัญหาก็เกิดขึ้นซึ่งตอนแรกผมก็
อยากให้รอผู้บริหารชุดใหม่และในตอนนั้นผมได้หารือกับผู้บริหารชุดเก่าไว้ ว่าต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  
กระผมได้เชิญส านักส่ิงแวดล้อมมาดูและให้ออกแบบอย่างคร่าวๆไว้จึงได้น ามาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าไว้ก่อนส่วนนโยบายของท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ต้องมาพูดคุยกันครับ ในส่วนกระผมและพนักงานทุก
ท่านก็พร้อมท่ีจะน านโยบายของท่านฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติเครื่องแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
ขอบคุณมากครับ 
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นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
-สมาชิกท่านใดจะอธิบายต่อหรือไม่เชิญครับท่านสุริยา  พลเสนา 
นายสุริยา  พลเสนา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนประธานประธานท่ีเคารพผมนายสุริยา  พลเสนาสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเขต 2 ขอเพิ่มเติมนะครับ
ของปัญหาหมู่ท่ี 1 ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้คือเรื่องเกี่ยวกับน้ าประปาท่ีไหลไม่สะดวกครับและน้ าขังถนนท่ีหน้า
บ้านนายสว่างขอให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องดูแลด้วยครับขอบคุณครับ 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
-ขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดจะอธิบายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับเชิญครับ 
นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกท่ีเคารพกระผมขอฝากไฟสว่างหมู่ 7 จากโค้งทางไปยังบ้านค าแก้ว 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
-ท่านใดจะเสมอหรือไม่ครับเชิญครับ 
นายถาวร  ภูกองชนะ (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกฝ่ายบริหารและผู้เข้าประชุมทุกท่านปัญหาของชุมชนในปัจจุบันนะครับ
เนื่องจากว่าบ้านหน่อค าก็มีการใช้น้ าประปาหมู่บ้านจ านวนเกือบ 200 ครัวเรือนซึ่งอายุการใช้งานนัน้ยาวนาน
มากตั้งแต่สมัยสุขาภิบาลและงบประมาณก็ไม่เพียงพออยากจะขอน าเสนอปัญหา อยากให้ท าการโอนกิจการ
ประปาหมู่บ้านมายังทางเทศบาลฝากไปยังฝ่ายบริหารนะครับว่ายังพอมีงบประมาณท่ีจะรับโอนได้หรือไม่
ขอบคุณครับ 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
สมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มอีกหรือไม่ครับเชิญครับ 
นายจรุญ  บุญหล้า (รองประธานสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกฝ่ายบริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายจรูญ  บุญหล้า  สมาชิก
สภาเทศบาลวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกได้ฟงัท่านนายกแถลงนโยบายค าพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเมือง
ตัดผมมีความรู้สึกดีใจและยินดีท่ีจะร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลของเราครับผมขอบคุณครับ 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
-ขอบคุณครับมีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมเชิญครับ 
นายศิตภัทร สินสมบูรณ์ (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฝ่ายบริหารและผู้เข้าประชุมท่าน ผมขอเสนอเรื่องสถานท่ีออกก าลังกาย
ครับแล้วก็สนามกีฬาซึ่งในเขตเทศบาลต าบลห้วยเม็กของเรานี่นะครับไม่มีเลยนะครับก็เลยอยากจะเสนอขึ้นมา
เพราะว่าทุกวันนี้คนรักสุขภาพเพิ่มขึ้นครับบ้านเรามีชมรมต่างๆครับชมรมฟุตบอลชมรมจักรยานต่างๆก็ไม่มี
สถานท่ีออกก าลังกายครับเสนอไปถึงท่านประธานสภาครับแล้วก็อีกเรื่องนึ่งครับถนนเส้นไปวัดพระธาตุพนม
จ าลองหรือวัดธรรมพิทักษ์ของเราครับควรได้รับการแก้ไขเพราะอาจท าให้พุทธศาสนิกชนท่ีไปท าบุญเกิด
อุบัติเหตุครับขอบคุณครับ 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่เชิญครับ 
นายสมบัติ  ฆารประเดิม (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-ขออนุญาตนั่งนะครับกระผมนายสมบัติฆารประเดิมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กตามกับท่ีกระผมได้ดู
งบประมาณท่ีผ่านมานั้นมันติดลบกับผมอยากทราบว่าหากจะเสนอโครงการท่ีงบประมาณใหญ่ๆถนนเมนหลัก
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ของเราจากหน้าบ้านท่านนายกไปจนถึงถนน 5 ธันวาคมนั้นกระผมอยากเสนอให้ปรับเปล่ียนเป็นถนนลาดยาง
เพื่อเป็นถนนเมนหลักท่ีจะใช้สัญจรร่วมกันอยากทราบว่ามันจะพอเป็นไปได้หรือไม่ครับขอบคุณครับและอีก
เรื่องนึงก็คือล าห้วยสาธารณะจากหนองใหญ่ลงไปมันไม่ค่อยสะดวกขยะมูลฝอยก็เยอะกระผมอยากให้จัดการ
ให้ด้วยครับในส่วนนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมฝากท่านประธานไปยังช้ันในยกด้วยนะครับ 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
ครับขอบคุณครับเชิญครับท่านอดิศักดิ์ 
นายอดิศักด์ิ  สุริยะพันธ์ (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-ขออนุญาตนั่งครับเรียนท่านประธานครับกระผมขอเสริมของท่านสมบัติ ฆารประเดิมเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอย
ท่ีหนองใหญ่หากเป็นไปได้กับผมอยากให้ฝ่ายบริหารก าชับและด าเนินการให้เรียบร้อยน้ าจะได้ไหลสะดวกและ
จะได้ไม่มีปัญหากับประชาชนท่ีมีท่ีนาข้างๆหนองใหญ่ครับ 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับท่านสมัย  ภูจีวร 
นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานครับและเพื่อนสมาชิกทุกท่านกระผมนายสมัย  ภูจีวร  ปัญหาเร่งด่วนเรื่องน้ าไหลไม่สะดวก
ของซอยบ้านท่านเลขาวีระจันทรสหน้าฝนเมื่อไหร่ปัญหาก็จะเกิดทันทีน้ าไหลไม่สะดวกฝากไว้ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับท่านนายก 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) 
-ตามท่ีทางสมาชิกทุกท่านเสนอปัญหาเข้ามาผมในฐานะนายกเทศมนตรีขอน้อมรับข้อมูลท่ีท่านน าเสนอเข้ามา
ก็จะเป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นมาเป็นประจ าท้ังนี้ตามท่ีสมาชิกสภาได้เสนอเข้ามาการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนก็จะได้
ท าการหารือกับคณะผู้บริหารตามท่ีนโยบายของผู้บริหารนอกจากนี้ส่วนท่ีจะแก้ไขก็คือต้องใช้งบประมาณอย่าง
ท่ีท่านสมบัติได้กล่าวเนื่องจากงบประมาณเข้ามามีค่อนข้างจ ากัด  เทศบัญญัติในปีงบประมาณ 2564 เรามีงบ
ในการจัดท าโครงสร้างพื้นฐานอยู่แค่ประมาณ 2 ล้านกว่าบาทซึ่งในงบประมาณ 2 ล้านกว่ าบาทนี้ไม่ได้
หมายความว่าจะได้ด าเนินการทุกโครงการเราต้องรอดูงบประมาณท่ีจะเข้ามาอีกครั้งถึงจะด าเนินการได้ซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดในงบประมาณดังนั้นตามท่ีท่านได้เสนอเราจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้งบประมาณ 2 ส่วน
คือ 1 งบประมาณของเทศบาล 2 การประสานงบประมาณจากภายนอกเพื่อท่ีจะเข้ามาแก้ไขโดยในล่าสุดมี
หนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาในส่วนของเงินงบประมาณเหลือจ่ายนับจากนี้เป็นต้นไป
ในส่วนของการท างานของคณะผู้บริหารก็จะได้คัดเลือกโครงการจากแผนพัฒนาท่ีได้ด าเนินการไว้แล้วเพื่อท่ีจะ
เขียนโครงการในการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของแต่ละเทศบาลก็จะเขียนขอไป
เหมือนกันท้ังนี้ในส่วนของผู้บริหารก็จะได้ด าเนินการเขียนโครงการเพื่อท่ีจะขอโครงการเข้าไปเหมือนกันโดย
ขอฝากท่านสมาชิกแต่ละท่านท่านใดมีช่องทางในการประสานของบประมาณขอให้แจ้งผ่านทางฝ่ายบริหารได้  
และหวังว่าทุกท่านจะร่วมมือด้วยกันเพื่อท่ีจะของบประมาณตามท่ีเสนอเข้ามา  ขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านเรา
จะด าเนินการปรับแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งจะต้องด าเนินการให้ตรงกับนโยบายท่ีคณะบริหารได้เสนอเข้ามา
พร้อมกับปัญหาท่ีท่านสมาชิกทุกท่านครับปากพี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันให้ทุกท่านรวบรวมปัญหาเป็นราย
ลักษณ์อักษรหรือเป็นวาจาซึ่งกับผมจะให้เลขารับเรื่องและรวบรวมเพื่อให้ทางช่างได้ด าเนินการออกแบบ
เพื่อท่ีจะได้แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่างเช่นปัญหารางระบายน้ าจุดไหนท่ีมีปัญหาก็จะได้ให้ทางกองช่างออกแบบ
และบรรจุลงตามแผนเมื่อบรรจุเข้าในแผนแล้วคณะผู้บริหารจะได้หยิบโครงการออกมาด าเนินการเสนอในร่าง
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เทศบัญญัติซึ่งทางสมาชิกสภาทุกท่านจะได้เป็นพวกอนุมัติพิจารณาร่างเทศบัญญัติท่ีทางคณะผู้บริหารเสนอ
หลังจากนั้นเราก็จะได้ด าเนินการเมื่อท่านรับรองแล้วเราก็จะได้ประกาศใช้เทศบัญญัติปี 2565 ซึ่งกระผมหวัง
เป็นอย่างยิ่งปัญหาท่ีได้รับจากทุกท่านรวมทั้งของคณะผู้บริหารจะได้รับการแก้ไขปัญหาโดยใช้งบประมาณท่ีมี
อย่างจ ากัดซึ่งเราจะได้ร่วมกันพัฒนาโดยใช้หลักแนวคิดร่วมกันและกระผมก็จะน้อมรับข้อคิดเห็นจากท่าน
สมาชิกและประชาชนทุกท่านเพื่อท่ีจะแก้ไขปัญหาให้ดีอย่างท่ีสุดและในโอกาสนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้
โอกาสและรับฟังได้เสนอปัญหาเข้ามากระผมจะท าการแก้ไขให้ขอบคุณครับ 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มีกับผมขอปิดประชุมครับขอบคุณครับ 
 
 

-ปิดประชุม- 
 
 

(นายสมัย  ภูจีวร) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันท่ี  วันที่  30  มิถุนายน  2564  เวลา  10.00 น. 
 
 

(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 

 
 
 


