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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี 1/2565  คร้ังที่  2 

วันพุธที่  2  มีนาคม  2565  เวลา  14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

****************************** 
 
ผู้มาประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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นายมิตรไชย  ฤทธิยา 
นายวิเชียร  สิงหาราม 
นายศิตภัทร  สินสมบุญ 
นายสมบัติ   ฆารประเดิม 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธ ์
นายออง  นิตยาสิทธิ์ 
นายสุริยา  พลเสนา 
นายสมัย  ภูจีวร 

ประธานสภาเทศบาล 
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ออง  นิตยาสิทธิ์ 
สุริยา  พลเสนา 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

10. 
 

ว่าท่ีร้อยตรีนที  มูลสมบัติ 
นางภัทริกา  ต่างใจเย็น 
นางปัญจมาพร  คงสมมาตร 
นายไพรวัลย์  พันเดช 
นายอัคราธร  ศรีสิงห์ 
นายรุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
นางสาวเพ็ญพร  ทักษี 
นางสาวธนพร  ภูลายเรียบ 
นางสาวญาณิศา  ช่างทองค า 
นางสาวนลินรัตน์  ประทีป 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
รองปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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ผู้อ านวยการกองช่าง 
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หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

นักประชาสัมพันธ ์
นักจัดการจัดเก็บรายได้ฯ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
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ญาณิศา  ช่างทองค า 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

สมัยสามัญท่ี 1/2565  คร้ังที่  2 
วันพุธที่  2  มีนาคม  2565  เวลา  14.00 น. 

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

 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการ (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่   

5.1 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
 เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  
                  (วาระท่ี 2 และ 3) 

   
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง ญัตติอื่น ๆ  
   6.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ของนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  

     
 

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

ห้วยเม็กสมัยสามัญท่ี 1/2565 ครั้งท่ี 
2 ท่ีประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วขอ
เชิญท่านประธานเปิดการประชุมครับ 
เรียนเชิญครับ 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง กระทู้ถาม(ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว(ไม่มี) 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  
- ในระเบียบวาระต่อนี้ไม่มีฉะนัน้  ขอให้ผ่านไป  
ที่ประชุม   - รับทราบ – 
ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่   
5.1 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก (วาระท่ี 2 และ 3) 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) -5.1 ญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล

ต าบลห้วยเม็กเรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการประปาเทศบาลต าบลห้วย
เม็ก (วาระท่ี 2 และ 3) ขั้นแปรญัตติ 
ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติแถลงต่อสภาฯ เชิญครับ 

นายวิเชียร  สิงหาราม(สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  -เรียน ประธานสภาเทศบาลท่ีเคารพ  
และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
ทุกท่าน  กระผมนายวิเชียร  สิงหาราม 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
ปฏิบัติหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ตามท่ีสภาเทศบาลแห่งนี้ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลห้วยเม็กเรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการประปาเทศบาลต าบลห้วย
เม็ก (วาระท่ี 2 และ 3) โดยท่ีประชุม
สภาเทศบาลได้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติ ในวันท่ี  28 
กุมภาพันธ์ 2565 – 1  มีนาคม  
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2565. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลแห้วยเม็ก  จึงขอรายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ ท่ีได้
พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ
หลักเกณฑ์การด าเนินการประปา
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก และพิจารณา
การเสนอค าแปรญัตติ เมื่อวันท่ี  2 
มีนาคม พ.ศ.๒๕65 เวลา 09.00 น. 
ต่อสภาเทศบาลฯ มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้

      1.ในการก าหนดระยะเวลาการเสนอค า 
   แปรญัตติ ไม่มีผู้ขอเสนอแปรญัตติหรือ 

ขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลห้วยเม็กเรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการประปาเทศบาลต าบลห้วย
เม็ก  
2.ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลห้วยเม็กเรื่อง  หลักเกณฑ์
การด าเนินการประปาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็ก มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่าง
เดิมคณะกรรมการแปรญัตติฯ จึงขอ
เสนอร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วย
เม็กเรื่อง  หลักเกณฑ์การด าเนินการ
ประปาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ท่ีได้
พิจารณาแล้วต่อสภาเทศบาลต าบลห้วย
เม็ก เพื่อพิจารณาต่อไป 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) -เมื่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
แถลงแล้ว ต่อไปเป็นการพิจารณาใน
วาระท่ี 2 ขั้นลงมติ ในวาระนี้ให้สภาฯ
พิจารณาว่าจะเห็นชอบให้คงร่างเดิม
เทศบัญญัติหรือไม่ กระผมจะขอมติท่ี
ประชุมครับ สมาชิกฯท่านใดพิจารณา
แล้วเห็นชอบให้คงร่าง เ ดิมร่าง เทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็กเรื่อง  
หลักเกณฑ์การด า เนินการประปา
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก   ไว้โปรดยกมือ
ครับ  
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มติที่ประชุมสภา    
-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมเทศบัญญัติไว้ จ านวน 10 เสียง  
ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) -ต่อไปญัตติเรื่องการพิจารณาร่างเทศ

บัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็กเรื่อง  
หลักเกณฑ์การด าเนินการประปา
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  วาระท่ีสาม  
เมื่อผ่านวาระท่ี 2 ต่อไปเป็นการ
พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลห้วยเม็กเรื่อง  
หลักเกณฑ์การด าเนินการประปา
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.  
๒๕๕๔ ข้อ ๕๒  “การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม  ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุ
อันสมควร  ในการพิจารณาวาระนี้  ให้
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม่” ท่ีประชุม
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลห้วยเม็กเรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการประปาเทศบาลต าบลห้วย
เม็กหรือไม่  ขอมติท่ีประชุมด้วยครับ   

มติที่ประชุม  
-ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยเม็กเร่ือง  หลักเกณฑ์การด าเนินการประปา
เทศบาลต าบลห้วยเม็กได้  จ านวน 10 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯงด
ออกเสียง) 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)  -ขอเชิญเลขานุการสภา สรุปมติสภาฯ
ครับ 
นายสมัย  ภูจีวร(เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก)   -เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพดิฉัน 

นายสมัย  ภูจีวรเลขานุการสภาเทศบาล 
ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลห้วยเม็กเรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการประปาเทศบาลต าบลห้วย
เม็ก  ในวาระท่ี 3 ขั้นแปรญัตติ สภามี
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มติอนุมัติให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลห้วยเม็กเรื่อง  หลักเกณฑ์การ
ด าเนินการประปาเทศบาลต าบลห้วย
เม็กจ านวน 10 เสียง  มติไม่อนุมัติให้
ตราเป็นเทศบัญญัติ  ไม่มี  งดออกเสียง 
1 เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง ) 
ขอขอบคุณครับ  

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง ญัตติอื่น ๆ  
6.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) -เชิญครับท่านนายกเทศมนตรี 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก) -ตามท่ีกระผม นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็ก ได้แถลง
น โยบายการบริ ห า รร าชการของ
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ต่อสภาเทศบาล
ต าบลห้วยเม็ก  เมื่อวันท่ี 8  มิถุนายน 
2564  ซึ่ ง ไ ด้ก าหนดนโยบายการ
บริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางใน
การพัฒนาของนโยบาย รวม 9 ด้าน  
ประกอบด้วย  1. นโยบายการบริการดี 
2.นโยบายโครงสร้างพื้นฐานดี   3. 
นโยบายส่ิงแวดล้อมดี  4. นโยบาย
สุขภาพดี, 5. นโยบายการศึกษาดี6. 
นโยบายสังคมดี, 7. นโยบายรายได้ดี 8. 
นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และ
การมี ส่ วนร่วมของประชาชน   9 . 
นโยบายด้านการท่องเท่ียว การส่งเสริม
วัฒนธรรม  เพื่อพัฒนาและสร้างความ
เจริญให้กับท้องถิ่น รวมท้ังตอบสนอง
ต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและ
ครอบคลุมภารกิจหน้าท่ี ท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการ
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็น
โครงการท่ีมีความสอดคล้องกับนโยบาย
ท่ีได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการ
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แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่
น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความ
พึงพอใจสูงสุด ตามท่ีได้มุ่งหวังเอาไว้
ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ  ซึ่ ง
กระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจน
ประสบผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจในระดับ
หนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะ
มุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์
มากท่ีสุด  ส าหรับโครงการขนาดใหญ่
หรื อ โครงการริ เ ริ่ ม ใหม่ ท่ี จะท าให้
ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ 
จ ะ มี ก า ร เ ต รี ย ม ค ว าม พ ร้ อ ม เ พื่ อ
ด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาลพ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง(ฉบับท่ี ๑๓)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา
๔ ๘  ทศ  ว ร ร ค  ๕   ไ ด้ ก า ห น ด ให้
นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้
ต่ อ สภา เทศบาล เป็ นประจ า ทุกปี    
กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบล
ห้วยเมก็  ประจ าป ี2564  ตามเอกสาร
ท่ีอยู่ในมือของทุกท่านครับ  ขอบคุณ
ครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก) -รับทราบครับ  มีสมาชิกท่านใดต้องการ
น าเสนอเรื่องอะไรบ้างในวาระอื่น ๆอีก
หรือไม่ครับขอเชิญ ครับ เมื่อไม่มีสมาชิก
สภาจะน าเสนอเรื่องอื่น ๆ แล้ว กระผม
ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯทุกท่านท่ีได้เข้า
ร่วมประชุมในวันนี้ วันนี้หมดระเบียบ
วาระการประชุมแล้ว กระผมขอปิดการ
ประชุมครับ 

-ปิดประชุม- 
 
 

(นายสมัย  ภูจีวร) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  11  มีนาคม  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 
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รายงานการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่  2 

       วันจันทร์ที่  2  มีนาคม  2565 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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รายงานการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญที่ 1/2565  คร้ังที่ 2 

       วันจันทร์ที่  2  มีนาคม  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


