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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี  4/2564 คร้ังที่ 1 

วันพฤหัสบดีที่  30  ธันวาคม  2564  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 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง รายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

 

ว่าท่ีร้อยตรีนที  มูลสมบัติ 
นางภัทริกา  ต่างใจเย็น 
นางปัญจมาพร  คงสมมาตร 
จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง 
นายไพรวัลย์  พันเดช 
นายอัคราธร  ศรีสิงห์ 
นายจักรกรด  บุตรกุล 
นางสาวเพ็ญพร  ทักษี 
นายรุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
นางสาวสมพร  ภูลายเรียบ 
นางสาวนลินรัตน์  ประทีป 

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
รองปลัดเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานท่ัวไป 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  
นายช่างโยธา 

นักวิเคราะห์นโยบายฯ 
นักจัดการงานท่ัวไป 
เจ้าพนักงานธุรการ 

พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 

    นที  มูลสมบัติ 
ภัทริกา  ต่างใจเย็น 

ปัญจมาพร  คงสมมาตร 
คัมภีร์  เกิดศรีทอง 
ไพรวัลย์  พันเดช 
อัคราธร  ศรีสิงห์ 
จักรกรด  บุตรกุล 

เพ็ญพร  ทักษี 
รุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
สมพร  ภูลายเรียบ 
นลินรัตน์  ประทีป 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

สมัยสามัญท่ี  4/2564 คร้ังที่ 1 
วันพฤหัสบดีที่  30  ธันวาคม  2564  เวลา 10.00 น.   

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
 

****************************** 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ……………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………….. 
      
ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุม  
    2.1  รายงานสมัยวิสามัญท่ี 2/2564  ครั้งท่ี  1 
     
ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง กระทู้ถาม 
    3.1  กระทู้ถามของนายวิเชียร  สิงหาราม 
   
ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง เสนอเพือ่พิจารณา 
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ือง เร่ืองที่เสนอใหม่ 

5.1      ญัตติขอความเห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหน่อค าหมู่ 3  
 5.2      ญัตติขออนุมัติจ าหน่ายป้ายทางเข้าเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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 5.3 ญัตติขอใช้พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 
 5.4 ญัตติขอใช้พื้นท่ีด าเนินโครงการ 
 5.5 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

     
ระเบียบวาระที่  6 เร่ือง ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   6.1 ส าเนารายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2564
      
 

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

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

สมัยสามัญท่ี 4/2564 ครั้งท่ี 1 ท่ีประชุมมาครบ
องค์ประชุมแล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการ
ประชุมครับ เรียนเชิญครับ 

 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี(ประธานสภาเทศบาล) -เรียนท่านนายกเทศมนตรี   คณะผู้บริหาร    

ท่านปลัดเทศบาล  ท่าน หัวหน้ากองเพื่อน
สมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่าน วันนี้เป็นวัน
พฤหัสบดีท่ี 30 ธันวาคม  2564  ซึ่งเป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญท่ี 2/2564  ครั้ง
ท่ี 1 ครับ  เข้าระเบียบวาระการประชุมครับ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม    

2.1  รายงานการประชุมสมัยวิสามัญท่ี 2/2564 ครั้งท่ี 1 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี(ประธานสภาเทศบาล) -เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ครับ 
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นายออง  นิตยาสิทธิ์ (ประธานตรวจรายงานฯ) -เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนาย
ออง  นิตยาสิทธ์  ประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม ตามท่ีสภาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็กได้ประชุมไปเมื่อคราวสมัยวิสามัญท่ี 2 / 
2564 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) 

มติที่ประชุม   -เป็นเอกฉันท์ให้รับรองรายงานการประชุมเห็น
ด้วยให้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
สมัยวสิามัญที่ 2 / 2564 คร้ังที่ 1     

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม  
3.1  กระทู้ถามของนายวิเชียร  สิงหาราม 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี(ประธานสภาเทศบาล) -กระทู้ถามของนายวิเชียร  สิงหารามซึ่งเป็นผู้ยื่น

กระทู้ถามเชิญนายวิเชียร  สิงหารามเชิญครับ 
นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) -ขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับ  เรียน

ท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ทรงเกียรติ  ท่านผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม
ท่ีเคารพทุกท่านกระผมนายวิเชียร  สิงหาราม
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  วันนี้ขอต้ัง
กระทู้ถามไปยังท่านนายกเทศมนตรีต าบลให้เม็ก
ในเรื่องของจ านวนเงนิสะสมและเงินทุนส ารอง
ในปัจจุบันของเทศบาลต าบลเม็กอยากทราบว่า
เงินสะสมในปัจจุบันมียอดเท่าไหร่สามารถจ่าย
ขาดเงินสะสมได้หรือไม่  และจ่ายได้จ านวน
เท่าไหร่  มีระเบียบการใช้เงินสะสมอย่างไร 2. 
เงินทุนส ารองมียอดปัจจุบันจ านวนเท่าไหร่
สามารถจ่ายขาดเงินทุนส ารองได้หรือไม่จ านวน
เท่าไหร่มีระเบียบในการใช้เงินทุนส ารองอย่างไร
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จึงเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้บริหารขอบคุณ
มากครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี(ประธานสภาเทศบาล) -เชิญท่านนายกครับ 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -ตามท่ีทางสมาชิกได้ยื่นกระทู้ถามในส่วนของเงิน

สะสมและเงินส ารองเงินทุนสะสมซึ่งในส่วนของ
การดูแลเรื่องของบประมาณผู้รับผิดชอบก็คือ
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณโดยท่านปลัดและผู้ดูแล
ข้อมูลคือผู้อ านวยการคลังขออนุญาตในส่วนของ
การตอบค าถามขอเชิญผู้อ านวยการการกองคลัง
เป็นผู้ช้ีแจงครับซึ่งมีระเบียบท่ีแตกต่างกันออกไป
ขอให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ช้ีแจงขอบคุณ
ครับ 

นางปัญจมาพร  คงสมมาตร (ผู้อ านวยการกองคลัง) -กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาล  ท่านรอง
ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ส าหรับการจ่ายขาดเงินสะสมรายละเอียดจะอยู่
แนบท้ายท่ีแจกให้ทุกท่านการจ่ายขาดเงินสะสม
ตามระเบียบของเราเงินสะสมติดลบเนื่องจากว่า
ติดกันเงินในข้อ 89 ซึ่งติดลบอยู่ 5 ล้านกว่าบาท
ท่ีผ่านมาสามารถจ่ายได้ 2562 เนื่องจากว่ามี
หนังสือส่ังการให้ยกเว้นไม่ต้องกนัเงิน  จึงท าให้
สามารถด าเนินการจ่ายขาดได้  ซึ่งปีนั้นให้น า
โครงการเข้าสภาก่อนวันท่ี 31 ตุลาคม 2562 แต่
มาถึงตอนนี้ก็คือกลับไปใช้ระเบียบตัวเดิมซึ่งท า
ให้ไม่สามารถจ่ายขาดได้  ในส่วนของเงินทุน
ส ารองเงินสะสมก็เหมือนกันค่ะซึง่ตาม
รายละเอียดด้านหลังนะคะพอดีระเบียบดิฉันได้
ถ่ายให้แต่ท่านวิเชียรสิงหารามค่ะซึ่งเป็นผู้ต้ัง
กระทู้ถามค่ะ  ทุกท่านต้องการไหมคะฉัน
ต้องการจะให้เจ้าหน้าท่ีไปถ่ายเอกสารมาให้ค่ะ 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -รบกวนให้ท่านผู้อ านวยการแจ้งถึงยอดเงิน
สะสมปัจจุบันของเทศบาล ด้วยครับหลักเกณฑ์
เบ้ืองต้นในการค านวณเงินสะสมเราต้องกันเงิน
ในส่วนของเงินเดือนอย่างน้อย 3 เดือนส่วนตัว
ต่อมาต้องคิดค านวณ 25 % จากเงินท่ีเรามีอยู่นี่
คือหลักการท างานเงินสะสมท่ีสามารถใช้จ่ายได้
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หนึ่งจะต้องค านวณยอดเงินใช้จ่ายเงินเดือน
จ านวน 3 เดือน 2 จะต้องค านวณจากยอดเงิน
สะสมท่ีมีอยู่จ านวน 25 % ถูกต้องไหมครับท่าน
ผอ.ในส่วนท่ีท่านวิเชียรสอบถามเราคือยอดเงิน
สะสมเรามีอยู่ครับส่วนลักษณะของเงินทุนส ารอง
ปัจจุบันตามท่ีท่านผู้อ านวยการกองคลังได้แจ้งไว้
มีอยู่ 9 ล้าน 8 แสนบาท  เงินทุนส ารองในข้อ 
87 ทุกส้ินปีงบประมาณเมื่อ อปท.ได้ปิด
งบประมาณรายจ่ายแล้วการเงินประจ าปีไว้ร้อย
ละ 25% ของทุกปีเพื่อเป็นเงินส ารองสะสมอป
ท.สามารถใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมได้ ดังนี้ 
1. กรณีท่ียอดเงินสะสม มีเหลือไม่เพียงพอต่อ
การบริหาร ต้องขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่นและขออนุมัติจาก ผวจ. 2. ปีใดมียอด
เงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ25 หากมี
ความจ าเป็น อปท.สามารถน าเงินทุนส ารอง
สะสมไปใช้จ่ายได้ได้ตามเงื่อนไข ข้อ 89.(1)ต้อง
ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น นี้คือเงื่อนไข
การขอใช้เงินทุนส ารองทุกวันส้ินปีงบประมาณ 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชี
รายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจ าปี
ไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนส ารองเงิน
สะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่าย
เงินทุนส ารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปนี้ (1) 
กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้า
ของเงินสะสม ณ วันท่ี 1 ตุลาคม ของ
ปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นชอบจากสภา
ท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด (2) 
กรณีท่ีปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอด
เงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้า ของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น หากมีความ
จ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน าเงินทุน
ส ารอง เงินสะสมเฉพาะในส่วนท่ีเกินไปใช้จ่ายได้
ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น”ครับ 
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นางปัญจมาพร  คงสมมาตร (ผู้อ านวยการกองคลัง) -ส าหรับเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมวิธีค านวณ
ได้เปล่ียนแปลงรบกวนท่านนายกดูวิธีการ
ค านวณท่ีด้านหลังนะคะเมื่อเราพิมพ์เข้าไปมันก็
จะด าเนินการไปเป็นระบบเลยค่ะในการปิดบัญชี
ปีนี้เป็นการปิดบัญชีภาครัฐซึ่งเป็นปีแรกของ
ท้องถิ่นซึ่งมีโปรแกรมการค านวณใช่ค่ะหากเรา
กรอกข้อมูลเข้าไปก็จะลิงค์ไปตามโปรแกรมซึ่ง
ดิฉันเป็นคนหัวเก่าก็ก าลังท าความเข้าใจอยู่ฉันก็
ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่คะก าลังพยายามท าความ
เข้าใจอยู่ซึ่งก็ได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ
รายการค านวณเงินสะสมโปรแกรมก็จะค านวณ
ให้เราเลยค่ะซึ่งเงินสะสมนั้นเอามาจากยอดเงินท่ี
มีอยู่จริงในวันท่ี 30 กันยายนเงินสดท่ีมีอยู่จริงใน
ธนาคารซึ่งจะหักเงินฝากประจ าออกเพราะไม่ได้
ค านวณซึ่งเงินงบประมาณณวันท่ี 30 กันยายนมี
อยู่จ านวน – 5,605,309.83 บาทแล้วน ามากัน 
3% ออกตามข้อ 89 และกันเงินทุ่นส ารองเงนิ
สะสมออก  ซึ่งเงินทุนสะสมณวันท่ี 30 กันยายน
มีจ านวน 9,896,500.61 บาทซึ่งเราท าตาม
ระเบียบแล้วท าให้เงินทุนสะสมติดลบค่ะซึ่งท าให้
จ่ายไม่ได้ค่ะ 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -สรุปนะครับสถานการณ์ทางการเงินของ
เทศบาลต าบลท่ีมีปัจจุบันเงินสะสมตามท่ีท่าน
ผู้อ านวยการกองคลังขอให้ได้แจ้งต่อท่ีประชุมนะ
ครับ 

นางปัญจมาพร  คงสมมาตร (ผู้อ านวยการกองคลัง) -เรียนกับผู้ต้ังกระทู้ถามนะครับเกี่ยวกับยอดเงิน
และสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาล
ต าบลห้วยเมก็ในปัจจุบันเป็นไปตามเอกสารท่ี
มอบให้กับท่านสมาชิกฝากท่านประธานสภาไป
ยังท่านสมาชิกท่ีได้ยื่นถามขอบคุณค่ะ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามอีกหรือไม่ 
นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) -ส าหรับรายละเอียดต้องขอขอบคุณท่าน

ผู้อ านวยการกองคลังท่ีได้น ารายละเอียดพร้อม
ด้วยระเบียบต่าง ๆ มาช้ีแจงให้สมาชิกได้เข้าใจ
ปัจจุบันสถานการณ์สถานะการเงินการคลังของ
เทศบาลต าบลห้วยเม็กเป็นเช่นไรซึ่งกระผมได้
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สอบถามเนื่องจากว่าเข้ามาในช่วงแรกท่านก็ได้
ท าเอกสารยื่นมาทางสมาชิกมีประมาณจ านวน 
20 ล้านบาทน่าจะใช้ได้ประมาณ 8-9 ล้านบาท
แต่พอมาวันนี้ท่านได้ระเบียบมาใหม่ซึ่งทาง
ราชการให้เราปฏิบัติท าให้งบประมาณส่วนต่าง 
ๆ ก็มีเหลือใช้ไม่เพียงพอซึ่งเราจะบอกกับพีน่้อง
ประชาชนได้ว่าในโครงการบางคนการท่ีเรา
อยากจะท าให้พี่น้องประชาชนซึ่งตอนแรกคิดว่า
เงินสะสมเรามีเพียงพอท่ีจะด าเนินการได้มาวันนี้
ติดลบตามสถานะการเงินการคลังของเราดังนั้น
ขอฝากท่านผู้บริหารในส่วนไหนท่ีประมาณเราไม่
เพียงพอท าให้งบประมาณของเรานั้นเหลือใช้ไม่
เพียงพอเราก็จะได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับ
ทราบซึ่งในโครงการในระหว่างบางโครงการไม่
อาจสามารถด าเนินการได้  ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่  

5.1      ญัตติขอความเห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหน่อค าหมู่ 3 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) - ญัตติขอความเห็นชอบโอนกิจการประปา

หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านหน่อค าหมู่ 3 เชิญครับ 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เคารพกระผมนายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขอเสนอญัตติขอ
ความเห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้าน/ชุมชน 
บ้านหน่อค าหมู่ 3 

หลักการและเหตุผล 
หลักการ 

  ด้วยเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  มีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  14)  พ.ศ.2562 
  มาตรา  51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด  ในเขตเทศบาล
ตังต่อไปนี ้

(1)  ให้มีน้ าสะอาดหรือประปา 
ซึ่งกิจการประปาของหมู่บ้านหน่อค า  หมู่ท่ี  3  ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์  
เดิมเป็นกิจการประปาของหมู่บ้านประสบปัญหาดังต่อไปนี้ 

1. ขาดเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการปรับปรุงระบบประปาให้มีคุณภาพ 
2. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ในการปฏิบัติงาน 
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3. ขาดงบประมาณในการด าเนินการต่าง ๆ เช่น การซ่อมแซมอุปกรณ์ในการผลิตน้ าประปา
และการขยายเขตประปา 
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้านของชุมชนบ้านหน่อค าหมูท่ี 3  ได้มี

การประชาคม   เพื่อมีมติให้ถ่ายโอนกิจการประปาให้เทศบาลต าบลห้วยเม็กเมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์  2564 ซึ่ง
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  มีศักยภาพ  มีงบประมาณในการด าเนินการ  มีบุคลากรเพื่อ
รองรับการบริหารงานและอยู่ในอ านาจหน้าท่ีท่ีเทศบาลสามารถบริหารจัดการได้ 

เหตุผล 
  จากเหตุปริมาณน้ าไม่เพียงพอและประสบปัญหาขาดทุนบริหารจัดการต้องทดรองจ่าย  ค่า
ไฟฟ้าและค่าซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ  จึงได้ประชุมคณะกรรมการประปาหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้านเพื่อมีมติให้
ถ่ายโอนกิจการประปาให้เทศบาลต าบลห้วยเม็กเมื่อวันท่ี  7 กุมภาพันธ์  2564   ให้โอนกิจการประปาให้
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ซึ่งมีงบประมาณและบุคลากรในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพมมากกว่า
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านด าเนินการเอง 
  เทศบาลต าบลห้วยเม็กพิจารณาแล้วเห็นควรรับโอนกิจการประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี  3  เนื่องจาก
มีงบประมาณในการบริหารจัดการและซ่อมบ ารุงและอยู่ในขอบเขตภารกิจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  14)  พ.ศ.2562 มาตรา  51) จึงน าเรียนมา
เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  เพื่อรับการถ่ายโอนกิจการประปาหมู่บ้านบ้านหน่อค า  
หมู่ท่ี 3 ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบต่อไป  
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กได้

เสนอหลักการและเหตุผลต่อท่ีประชุมสภาไป
แล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  กระผมขอมติท่ี
ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับขอความ
เห็นชอบโอนกิจการประปาหมู่บ้าน/ชุมชน บ้าน
หน่อค าหมู่ 3 โปรดยกมือข้ึน 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นชอบ 9  เสียง  งดออกเสียง  3  เสียง 
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  จ านวน 9  เสียง ไม่เห็นชอบ    

จ านวน -  เสียง  งดออกเสียง จ านวน 3  เสียง 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -ต่อไปข้อ 5.2 ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ าหน่าย  

 ป้ายทางเข้าเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เคารพกระผมนายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขอเสนอญัตติขอ
อนุมัติจ าหน่าย ป้ายทางเข้าเทศบาลต าบลห้วย
เม็ก 

หลักการและเหตุผล 
หลักการ 
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  ตามท่ีกรมทางหลวง  จะด าเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข  2039  เช่ือมโยงทางหลวง
สายหลักระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12  ในตอนน้ าอ้อม- กุดโดน  
ระหว่าง  กม.40+634 - กม.53+900  รวมระยะทาง 13.266 กม. ซึ่งมีระยะเวลาด าเนินงาน 4 ปี (ปี 2564-
2568) โดยจะก่อสร้างจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ด าเนินการก่อสร้างโดยศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ท่ี 2 กรมทางหลวง โดยโครงการก่อสร้างดังกล่าวด าเนินการก่อสร้างผ่านหน้าส านักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
นั้น 

เหตุผล 
  เพื่อให้การก่อสร้างถนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ต้องด าเนินการรื้อ
ป้ายทางเข้าส านักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ซึ่งเป็นค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงขออนุมัติจ าหน่าย
ป้ายทางเข้าส านักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็กขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบต่อไป 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กได้

เสนอหลักการและเหตุผลต่อท่ีประชุมสภาไป
แล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  กระผมขอมติท่ี
ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติขอ
อนุมัติจ าหน่าย ป้ายทางเข้าเทศบาลต าบลห้วย
เม็ก 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นชอบ 11  เสียง   
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11  เสียง  
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -ต่อไปข้อ 5.3 ขอเสนอญัตติขอใช้พื้นท่ี  

สาธารณะประโยชน์ขอใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เคารพกระผมนายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขอเสนอญัตติขอ
ใช้พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ขอใช้พื้นท่ี
สาธารณประโยชน์ แปลงหนองใหญ่หมู่ท่ี 4  
แปลงหนองบงหมู่ท่ี 10  ในการก่อสร้างสนาม
ฟุตซอลขนาดมาตรฐานพร้อมโดมและสร้าง
สนามกีฬา 

หลักการ 
 1.เพื่อขอรับความเห็นชอบใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์  บริเวณแปลง (นสล.เลขท่ี 25421)   

   หนองใหญ่หมู่ท่ี 4 
 2.เพื่อขอรับความเห็นชอบใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์  บริเวณแปลง  (นสล.เลขท่ี  6675)  
             หนองบงหมู่ท่ี 10 
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เหตุผล 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้รับหนังสือและรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ
ขอให้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์บริเวณแปลง (นสล.เลขท่ี 25421) หนองใหญ่หมู่ท่ี 4 และ  บริเวณแปลง (นสล.
เลขท่ี  6675) หนองบงหมู่ท่ี 10  เพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานพร้อมโดมและสร้างสนามกีฬา 

ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น  นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กจึงขอเสนอญัตติ  
เรื่องขอใช้พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์เพื่อก่อสร้างสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐานพร้อมโดมและสร้างสนามกีฬา  
น าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบและด าเนินการตามระเบียบ
กฎหมายต่อไป 
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กได้

เสนอหลักการและเหตุผลต่อท่ีประชุมสภาไป
แล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
ข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  กระผมขอมติท่ี
ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติขอ
ใช้พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นชอบ 11  เสียง   
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11  เสียง  
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล)  -ต่อไปข้อ 5.4 ขอเสนอญัตติขอใช้พื้นท่ี

สาธารณะประโยชน์ขอใช้พื้นท่ีสาธารณประโยชน์ 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก

และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เคารพกระผมนายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขอเสนอขออนุญาต
ใช้พื้นท่ีด าเนินโครงการท่ีมีวัตุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีรับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
เพิ่มเติม  พ.ศ.2564 จ านวน  2  โครงการคือ  
1. ขุดลอกล าห้วยตูบผ้ึง  บ้านธาตุพนม 
2. ขุดลอกล าห้วยห้วยใหญ่  บ้านธาตุพนม 

    เนื่องจากพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ในความ 
    รับผิดชอบของเทศบาลต าบลห้วยเม็กจึงได้ 
    น าเสนอเพื่อขอใช้พื้นท่ีในการด าเนินโครงการ                                              

ขอได้โปรดน าเสนอต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
ต าบลห้วยเม็กเพื่อทราบ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กได้
เสนอหลักการและเหตุผลต่อท่ีประชุมสภาไป
แล้วนั้น  มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือ
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ข้อคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มี
ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  กระผมขอมติท่ี
ประชุมครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบกับญัตติขอ
อนุญาตใช้พื้นท่ีด าเนินโครงการ 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นชอบ 11  เสียง   
ที่ประชุม  -มีมติเห็นชอบ  จ านวน 11  เสียง  
นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ต่อไปเป็นข้อ 5.5 ขอโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 เชิญท่านนายกเทศมนตรีได้
ช้ีแจงหลักการและเหตุผลครับ 

นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก
และท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่ี
เคารพกระผมนายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์  
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยเม็กขอเสนอญัตติขอ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 

 
 

หลักการและเหตุผล 
เร่ืองการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2564 

หลักการ 
          ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2565  และมีผลบังคับใช้  
ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2564  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณท่ีต้ังเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  
หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ท่ีต้องต้ังงบประมาณขึ้นใหม่  หรือต้องการเพิ่มงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ  ก็สามารถ
โอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีต้ังเอาไว้นั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ    
             ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2541  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2543      
          ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีท าให้จ านวนปริมาณ
คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
          ข้อ  31  การโอน  การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายการท่ีได้เบิกตัดปีหรือขยายเวลาให้
เบิกตัดปีไว้  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจให้เบิกตัดปี  หรือขยายเวลาเบิกตัดปี
 พระราชบัญญัติเทศบาล  2496  มาตรา  67  เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้   
          มาตรา  67(8) เงินอุดหนุน  มาตรา  67  ทวิ  การจ่ายเงินมาตรา  67 (8) และการจ่ายเงินเพื่อการ
ลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และผู้ว่าราชการอนุมัติ  
เหตุผล 
           จากการรายงานของกองช่าง   ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารงาน  พบว่ามีบาง
รายการท่ีต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าท่ี  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  มีเหตุผลและความ
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จ าเป็นต้องด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภาต าบลห้วยเม็ก  เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลต าบลห้วย
เม็กตามกฎหมายดังนี้   
 
 

ล าดับ โอนลด ล าดับ โอนเพิ่ม 
รายการ บาท (-)  รายการ บาท (+) 

 
1 

กองช่าง 
ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
ประเภทค่าส่ิงก่อสร้างสาธารณูปการ  
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านพาน
สุวรรณ  หมู่ท่ี 2 สถานท่ีก่อสร้าง เริ่มส่ี
แยกบ้านพ่อสมศักดิ์ สมน้อย ถึง สาม
แยกถนน 5ธันวา ทางไปบ้านหนองกงุ  
อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์  ลักษณะ
งาน ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 227
 ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 908 ตร.ม.  

 
497,400 

 
1 

กองช่าง(ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
บริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา  งบลงทุน หมวดค่าท่ี
ดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทค่า
ส่ิงก่อสร้างสาธารณูปการ  โครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ า สถานท่ี
ก่อสร้าง ซอยรวมบัณฑิตศึกษาฝ่ัง
ตะวันออก  หมู่ท่ี 3 บ้านหน่อค า 
ต าบลห้วยเม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  
จังหวัดกาฬสินธุ์  ลักษณะงานเพิ่มผิว
จราจรขนาดกว้างเท่าบ่อพัก  พร้อม
ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต  งานวางท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก Dai 0.40 เมตร 
(มอก.128-2528 ช้ัน 3) ท่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก 172 ท่อน บ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก  19 บ่อ พื้นท่ี
ขยายผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 178.88  
ตารางเมตร รวมความยาวทั้ง
โครงการ  191  เมตร  ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
เพิ่มเติมฉบับท่ี 4 ข้อท่ี  22 หน้าท่ี  7 

 
448,800 

2 ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน  
หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (โครงการ
กันเงิน)  โครงการต่อเติม+ปรับปรุง
อาคารส านักงานเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สถานท่ีก่อสร้างเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
(ตามแบบแปลนเทศบาลก าหนด) 

401,400 2 ด้านเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังรังในเขตเทศบาล  สถานท่ี
ก่อสร้าง  ถนนเส้นต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ี
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ต าบลห้วย
เม็ก  อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัด

450,000 
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กาฬสินธุ์  ลักษณะงาน  ลงดินลูกรัง
ช่วงท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกรด
ถนนปรับแต่งให้เรียบร้อย หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,671 
ลูกบาศก์เมตรปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  เพิ่มเติม
ฉบับท่ี 5 ข้อท่ี 81  หน้าท่ี 28 

รวมโอนลด 898,800 รวมโอนเพิ่ม 898,800 
 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วย
เม็กเพื่อพิจารณา 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจง
หลักการและเหตุผลเกี่ยวกับญัตติขอ
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2565 
มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถาม
หรือไม ่เชิญครับ  หากไม่มีกับผมขอมติ
ท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็น
ด้วยกับญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2565 โปรดยกมือข้ึน 

นายสมัย  ภูจีวร (เลขานุการสภา) -เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง  งดออกเสียง 
1 เสียง (ประธานสภาฯงดออกเสียง) 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 
6.1 รายงานผลติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2564 เชิญผู้ท่ี
มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช้ีแจงครับ 

จ่าเอกคัมภีร์  เกิดศรีทอง (หัวหน้ส านักปลัด) -เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็กท่านสมาชิกสภา ท่านสมาชิก
สภาเทศบาล ท่านผู้บริหารท่าน
ปลัดเทศบาล  ท่านรองปลัดและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผม 
จ่าเอกคัมภีร์ เกิดศรีทอง  หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาลครับขออนุญาตนั่งนะครับ
ในส่วนของของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็ก ส าหรับคณะกรรมการของสภา



18 
 

 

เทศบาลต าบลห้วยเม็กมีท้ังหมดจ านวน  
3 ท่าน ก็คือ  
1. ท่านจรูญ  บุญหล้า 
2. ท่านวิเชียร  สิงหาราม 
3. ท่านสมัย  ภูจีวร 
และมีมติท่ีประชุมได้เลือกประธานคือ
ท่านวิเชียร  สิงหาราม ซึ่ง  
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 
6  ข้อ 28 และ 29 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 
29(3) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2561 ข้อ 12 (3) และข้อ 13 (5) ได้
ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
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ท้องถิ่นพร้อมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปีดังนั้น เพื่อให้การ
ติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตาม
ระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อ
รายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการ
ติดตามให้นายกเทศมนตรีทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล  
สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
ล าดับต่อไปก็คือต้องเอาเข้าสภาก็มี
รายละเอียดตามเอกสารท่ีมอบให้
สมาชิกทุกท่าน  ขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนอ
ต่อท่ีประชุมหรือไม่ เชิญครับ 

นายวิเชียร  สิงหาราม (สมาชิกสภาเทศบาล) -เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภา
เทศบาลกระผมนายวิเชียรสิงหาราม
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลให้เม็กในช่วง
ท่ีผ่านมาในฐานะประธาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีเลือกเรา
ได้พูดคุยกันในท่ีประชุมเนื่องจากว่าเรา
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เพิ่งเข้ามารับเป็นคณะกรรมการในปี
แรกในส่วนของการพัฒนาท่ีผ่านมาเราก็
ยังไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้ด าเนินการ
ไปอย่างไรบ้างท่ีฟังจากท่ีสรุปเราก็มี
ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณพี่จะ
ด าเนินการโครงการให้เป็นไปตามแผน
งั้นก็ขอฝากไปยังท่านผู้บริหารท่าน
นายกรัฐมนตรีงานหากมีงบประมาณใน
ส่วนไหนท่ีท่านจะสามารถด าเนินการ
น ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่
น้องประชาชนตามแผนท่ีได้บรรจุไว้หา
มีวิธีการไหนบ้างก็ขอให้ท่านได้รีบ
ด าเนินการข้อท่ี 2 ท่ีจะน าเสนอต่อท่ี
ประชุมก็คือหลังจากท่ีเราได้อนุมัติ
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าบ้าน
หนองค ากระผมอยากจะฝากให้ท่าน
หากด าเนินการได้อยากให้หา
งบประมาณมาวางท่อประปาใหม่ข ากัน
ไปกับท่อระบายน้ าเนื่องจากว่าการ
ก่อสร้างรางระบายน้ ามีการขุดซึ่งจะท า
ให้ประหยัดงบประมาณในการ
ด าเนินการครับ และในช่วงนี้เป็นช่วงท่ี
จะใกล้ปีใหม่หากเป็นไปได้ก็อยากให้
ท่านปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
ของเราให้มีความสะอาดเรียบร้อย
หรือไม่ก็รณรงค์ให้ชาวบ้านได้ท าความ
สะอาดบริเวณบ้านของตัวเองโดยเฉพาะ
หน้าบ้านของพนักงานเทศบาลผู้บริหาร
หรือว่าสมาชิกสภาเทศบาลอยากให้
ด าเนินการเป็นตัวอย่างอยากจะขอฝาก
ไปยังท่านนายกบ้านไหนท่ีมีการก่อสร้าง
บ้านเรือนหรือปลูกต้นไม้ต่าง ๆ หรือจัด
สวนรุกล้ าเข้ามายังถนนเกินไปอยากจะ
ให้ทางเราเข้าไปช่วยแนะน าเพราะบาง
ทีอาจจะกีดขวางการสัญจร  มาท่ีอยาก
เสนอคือให้เร่งรัดการขยายเขตประปา
ขยายก าลังการผลิตเช่นซอยศรีสุขถ้าถึง
เดือนมีนาคมเมษายนน้ าจะไม่ไหลและ
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บ้านหน่อค าก็เหมือนกันครับอยากให้
ท่านหาวิธีด าเนินการแก้ไขฝากให้ดูแล
เรื่องนี้ด้วยนะครับ  เรื่องต่อมาเสนอให้
ผู้บริหารในการด าเนินการงบประมาณปี 
2565 เป็นไปได้หากเงินอุดหนุนท่ัวไป
เข้ามหีากเป็นไปได้หากเงินอุดหนุนเข้า
มาอย่างน้อยเดือนละ 1 โครงการใน
โครงการท่ีเกิดความจ าเป็นอยากให้ท่าน 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้กับพี่น้อง
ประชาชนเรื่องต่อมาอยากจะเสนอให้มี
การขุดลอกท าความสะอาดบ่อพักต่างๆ
ท่ีอุดตันก่อนจะถึงหน้าฝนอาจจะใช้
วิธีการจ้างเหมาชาวบ้านเพื่อท่ีจะได้
ท างานในช่วงหน้าแล้งเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจก็ได้นะครับเรื่องต่อมานะครับ
เรื่องปัญหาบ่อขยะท่านก็ได้ด าเนินการ
แก้ไขต้องขอขอบคุณท่านหมู่บ้านหมู่ 7 
ฝากขอบคุณมาแต่ท่ีอยากจะเสนอก็คือ
ในช่วงหน้าแล้งจะมีลมพัดตอนนี้ก็มีขยะ
ท่ีเราไปเทไว้แต่ละวันซึ่งเป็นถุงพลาสติก
ได้ปลิวไปตามไร่นาชาวบ้านอยากจะให้
ช่วยดูแลในส่วนนี้ให้ด้วยเรื่องสุดท้ายก็
ขอขอบคุณไปยังท่านผู้บริหารเรื่อง
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างซึง่ท่านสมาชิก
ได้แจ้งเข้ามาใน line ก็ปรากฏว่า
ด าเนินการได้อย่างรวดเร็วแก้ไขดีมาก
และสุดท้ายคือพี่น้องจัดงานต่างๆฝาก
ขอบคุณท่านมาด้วยที่ด าเนินการมาให้
ตลอดขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องท่ีจะอธิบายอีก
หรือไม่เชิญครับ 

นางปัญจมาพร  คงสมมาตร (ผู้อ านวยการกองคลัง) -ก่อนอื่นต้องขอโทษท่าน สท.วิเชียรว่า
ดิฉันไม่ได้ค านวณค่าใช้จ่ายเงินทุน
ส ารองเงินสะสมประกอบการช้ีแจงใน
วันนี้ขอสรุปคร่าวๆนะคะน่าจะเป็นข่าว
ดีนะคะตามระเบียบข้อ 87 ส้ิน
ปีงบประมาณเมื่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว
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กันยอดเงินสะสมไว้จ านวน 15 
เปอร์เซ็นต์ของทุกปีเพื่อเป็นทุนเงิน
ส ารองเงินสะสมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงิน
สะสมได้ในกรณีต่อไปนี้ 1 กรณีท่ี
ยอดเงินสะสมคงเหลือร้อยละ 5 ของ
งบประมาณณวันท่ี 1 ตุลาคมของ
งบประมาณปีนั้นและได้รับความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติ
จากผู้ว่าราชการจังหวัด 2 กรณีท่ีปีใดท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอด
เงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละ 15 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น
หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจน าเงินทุนส ารองเงินสะสม
เฉพาะในส่วนท่ีเกินน าไปใช้จ่ายได้
ภายใต้ข้อ 89 (1) โดยได้รับการอนุมัติ
จากสภาท้องถิ่นดิฉันได้ค านวณแล้วค่ะ
ในปีงบประมาณ 2565 เราต้ังรายจ่าย
ไว้ 51,307,700 บาท * 15% ได้ 
7,696,155บาทเรามีเงินทุนสะสม
ส ารองอยู่ 9,896,561 บาทสามารถ
ใช้ได้จ านวน 2 ล้านกว่าบาทค่ะขอบคุณ
ค่ะ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -มีสมาชิกท่านใดจะอภิปายหรือไม่เชิญ
ครับ 

นายถาวร  ภูกองชนะ (สมาชิกสภาเทศบาล) -กระผมมีเรื่องท่ีจะน าเรียนต่อท่ีประชุม
จ านวน 2 เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องถังขยะ
เนื่องจากว่ากระผมได้รับการ
ประสานงานจากพี่น้องประชาชนไม่ว่า
จะเป็นเขต 1 หรือเขต 2 โดยเฉพาะเขต 
1 เพราะว่าถังขยะเกิดการช ารุดเสียหาย
เกือบท้ังหมดกระผมอยากจะเรียนถาม
ว่างบท่ีจัดซื้อในครั้งก่อนอยากทราบว่า
ถังขยะจะเหลืออยู่ไหมครับหรือว่าเรามี
งบประมาณเหลือพอท่ีจะท าการจัดซื้อ
หรือไม่กลับไปยังกองสาธารณสุขด้วย
นะครับอยากให้ออกส ารวจว่าครัวเรือน
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ไหนท่ีเกิดช ารุดเสียหายแล้วน ามาเสนอ
พิจารณาร่วมกันอีกเรื่องนงึนะครับ
กระผมดูแล้วเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ
เรื่องธงตราสัญลักษณ์ผ่านมาหลายปี
แล้วมันไม่มีธงหน้าบ้านน่ามองซึ่งช ารุด
เสียหายท้ังหมดฝากด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -เชิญครับท่านนายก 
นายฤทธิรงค์  เสนฤทธิ์ (นายกเทศมนตรีต าบลหว้ยเม็ก) -ขออนุญาตนั่งนะครับ 

ผอ. กองสาธารณสุขอยู่หรือไม่ครับ
ส าหรับเบื้องต้นนะครับในส่วนของถุง
ขยะในเทศบัญญัติปีงบประมาณ 2565 
เราไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ หาก
ด าเนินการเช่นไรจะได้ท าการหารือ
ต่อไปว่าจะด าเนินการอย่างไร
เนื่องจากว่าท่ีผ่านมาเราได้ซื้อไปแล้ว
และได้ท าการแจกจ่ายไปหมดแล้ว
ดังนั้นจะได้ให้เจ้าหน้าท่ีออกส ารวจ
โดยเฉพาะทางขยะท่ีช ารุดเสียหายใน
ส่วนนี้ขอฝากท่านผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขช่วยด าเนินการด้วยครับ 

นายอุเทน  สิงห์ภักดี (ประธานสภาเทศบาล) -มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายเพิ่มเติม
อีกหรือไม่หากไม่มีกับผมขอปิดประชุม
ครับขอบคุณครับ 

 
 

-ปิดประชุม- 
 
 

(นายสมัย  ภูจีวร) 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เม่ือวันที่  7  มกราคม  2565  เวลา  14.00 น. 
 

เมื่อวันท่ี   
 
  

(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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