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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี 4/๒๕63 คร้ังที่  1 

วันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2563  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
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ผู้มาประชุม 
นายสุภร  ภูบุญอบ 
นางรัชนี  เสนฤทธิ์ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง 
นายหนูกร  ภูกองชนะ 
นายจรูญ  บุญหล้า 
นายอดิศักดิ์  สุริยะพันธุ ์
นายอดิศักดิ์  โสภา 
นายกฤษฏา  กฤษดารัตน์ 
ดาบต ารวจสาจันทร์  กองปัญญา 
นางบัวจันทร์  สุริสาร 
นางแอ๋ว  ภูจีวร 
นางธนาคาร  ธาตุรักษ์ 
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ว่าท่ีร้อยตรีนที  มูลสมบัติ 
นางปัญจมาพร  คงสมมาตร 
นายอัคราธร  ศรีสิงห์ 
นางเย็นจิตร  เบญจมาศ 
นางสาวสายรุ่ง  ผลประสาท 
นายจักรกรด  บุตรกุล 
นางสาวเพ็ญพร  ทักษี 
นายรุ่งโรจน์  เครือสุวรรณ 
นางสาวจิรประภา  ภูสดสูง 
นางสาวนลินรัตน์  ประทีป 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญท่ี 4/๒๕63 คร้ังที่  1 

วันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2563  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

 

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

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

๕.๑     ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
5.2 ญัตติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
5.3 ญัตติขอความเห็นชอบกรณีเทศบาล่าลาดดงยางขออนุญาตก่อสร้างถนน

  คสล.หมู่ 3   
  

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี)  
   6.1 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2563 
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พิธีเปิดการประชุม 
เลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
น ากล่าวไหว้พระสวดมนต์ 
ประธานสภาฯด าเนินการปะชุมตามระเบียบวาระ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์  (เลขานุการสภา) 
-วันนี้เป็นการประชุมของเทศบาลต าบลห้วยเม็กสมัยสามัญท่ี 4/2563 ครั้งท่ี  1  ท่ีประชุมมาครบองค์ประชุม
แล้วขอเชิญท่านประธานเปิดการประชุมได้  ณ  บัดนี้ เรียนเชิญค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-เรียนท่านปลัดนที  มูลสมบัติ  หัวหน้ากองเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีเคารพทุกท่านประชุมสภา สมัยสามัญท่ี 
4/๒๕63 ครั้งท่ี  1 ในวันศุกร์ท่ี  25  ธันวาคม  2563  เวลา  10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบล
ห้วยเม็ก 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านท่ีร่วมงานท่ีส าคัญในทุกๆ 
งานขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ(ประธานสภาเทศบาล)  
-ต่อไปเข้า ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  กระทู้ถาม (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง เรื่องท่ีเสนอใหม่  5.1 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563เชิญฝ่าย
บริหารได้ช้ีแจงเชิญครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ท่ีเข้าร่วม
ประชุมท่ีเคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าท่ีร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยเม็ก  เทศบัญญัติท่ีประกาศใช้ไปมีโครงการบางตัวที่พวกเราได้พิจารณาด าเนินการในช่วงของการใช้เงินเหลือ
จ่ายปี 63 ไปแล้วนั้นท าให้โครงการท่ีบรรจุอยู่ในเทศบัญญัติไม่ได้ท าจึงจ าเป็นท่ีต้องขอโอนงบประมาณเนื่องจาก
อยู่ในหมวดของค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้างรายการดังต่อไปนี้ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
มีดังนี้ครับ 

 

หลักการและเหตุผล 
เร่ืองการขอโอนงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2564 

หลักการ 
ตามท่ีเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ได้ประกาศใช้งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2564  และมีผลบังคับใช้  

ต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2563  ไปแล้วนั้น  หากเทศบาลเห็นว่างบประมาณท่ีต้ังเอาไว้  ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้  
หรือมีเหตุผลจ าเป็น  ท่ีต้องต้ังงบประมาณขึ้นใหม่  หรือต้องการเพิ่มงบประมาณท่ีต้ังไว้ไม่เพียงพอ  ก็สามารถโอน
หรือเปล่ียนแปลงงบประมาณท่ีต้ังเอาไว้นั้นได้  โดยได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ 
 ข้อกฎหมาย  ระเบียบว่าด้วยการงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
  ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่าย  ในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้
ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่   ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติเทศบาล  2496  มาตรา  67  เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 มาตรา  67(8) เงินอุดหนุน  มาตรา  67  ทวิ  การจ่ายเงินมาตรา  67 (8) และการจ่ายเงิน

เพื่อการลงทุนเทศบาลจะกระท าได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล  และผู้ว่าราชการอนุมัติ 
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เหตุผล 
จากการรายงานของส านักปลัดเทศบาล  กองช่าง  ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารงาน  

พบว่ามีบางรายการท่ีต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าท่ี  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน  เพิ่มสะดวกรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ  คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นต้องด าเนินการจึงขอเสนอญัตติต่อสภาต าบลห้วยเม็ก  เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลห้วย
เม็กตามกฎหมายดังนี้ 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อพิจารณา 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับมีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่าน
ใดเห็นด้วยกับ 5.1 ญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 โปรดยกมือขึ้น 
 

ล าดับ
ที่ 

โอนลด โอนเพิ่ม 
รายการ โอนลด- 

(บาท) 
รายการ โอนเพิ่ม+ 

(บาท) 
 กองช่าง 

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  งบลงทุน  
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทอาคารต่างๆ  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้าน
พานสุวรรณหมู่ที่  2  สถานที่ก่อสร้าง เริ่มสี่แยกบ้าน
พ่อสมศักด์ิ  สมน้อย  ถึงที่สามแยกนาพ่อทวี  ขาน
มา  หมู่ที2   ลักษณะงาน  ถนน คสล. กว้าง 4 เมตร
ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 920 ตร.ม.  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่ ว ไ ป    ( ป ร า ก ฏ อ ยู่ ใ น แ ผ น พั ฒ น า
ท้อง ถ่ิน   พ.ศ .  2561  - 2565   เ พ่ิม เ ติมฉบับ
ที ่1 หน้า  4  ข้อ 10 ) 
ส านักปลัดเทศบาล 
-แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)  ประเภทเงินเดือน
น า ย ก / ร อ ง น า ย ก   เ พ่ื อ จ่ า ย เ ป็ น เ งิ น เ ดื อ น
นายกเทศมนตรี   และจ่ าย เป็น เ งิ น เ ดือนรอง
นายกเทศมนตรี 
 

 

 
499,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

398,000 
 

กองช่าง(โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งบลงทุน   หมวดค่ าที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทงานทาง  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  
สถานที่ก่อสร้างเริ่มจากถนนเส้นดอนปู่ตา
รอบหนองใหญ่  หมู่ที่   4   ถึง  โรงสูบ
น้ าประปาดอนปู่ตา  ลักษณะงาน  ถนน 
คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว  232.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  928.00 ตร.ม.   
 

กองช่าง(โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) 
-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา   งบลงทุน   หมวดค่ าที่ ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ประเภทงานทาง  โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่  10  
สถานที่ก่อสร้างเริ่มเชื่อมถนนคอนกรีต
หนองบง  หมู่ที่ 10  เชื่อมคอนกรีตเส้นไป
บ้านพานสุวรรณ  ลักษณะงาน  ช่วงที่  1 
ถนน  คสล.กว้าง  5.00 ม. ยาว  100 ม. 
หนา 0.15  ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อย
กว่า  500  ตร.ม. ช่วงที่ 2 ถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  240 ตร.ม. 
รวมความยาวทั้งหมด 160 เมตร หรือพ้ืนที่
คอนกรีตทั้งหมดไม่น้อยกว่า 740 ตร.ม. 

 
499,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

398,000 
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มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนลดงบประมาณ 
เห็นด้วย     10  เสียง 

           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   1   เสียง 
มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขอโอนลดเพิ่มงบประมาณ 

เห็นด้วย     10  เสียง 
          ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
          งดออกเสียง   1   เสียง  
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-5.2  ญัตติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม เชิญครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานสภาฯท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กท่านผู้ท่ีเข้าร่วม
ประชุมท่ีเคารพทุกท่านครับ  กระผมว่าท่ีร้อยตรีนที มูลสมบัติ  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าท่ีนายกเทศมนตรีต าบล
ห้วยเม็ก  ขออนุญาตน าเรียนตามนี้นะครับเงินทุนส ารองเงินสะสมปกติเราไม่ค่อยได้ใช้เนื่องจากว่ามีระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องอย่างรัดกุมเหตุผลท่ีจะจ่ายขาดเงินทุนเงินส ารองเงินสะสมเนื่องจากว่าในพื้นท่ีของพวกเราท่ีเป็นท่ีท้ิง
ขยะขยะเต็มหมดแล้วจ าเป็นต้องหางบประมาณท่ีจะขุดด าเนินการให้สามารถท้ิงขยะได้ไม่ต่ ากว่า 5 ปีจึงได้ไปขอ
แบบจากส านักงานส่ิงแวดล้อมเพื่อท่ีจะให้ทางกองช่างได้ปรับแบบให้เข้ากับพื้นท่ีของพวกเราจ าเป็นต้องใช้เงิน
ประมาณ 500,000 บาท ก็มีเงินทุนเงินส ารองท่ีพอจะด าเนินการได้ซึ่งเงินทุนเงินส ารองเงินสะสมสามารถใช้ได้
เพียงร้อยละ 15 คือเกินจากร้อยละ 15% มาเท่าไหร่จึงจะสามารถใช้ได้ (ตามเอกสารท่ีแจก)กระผมในฐานะ
ผู้บริหารจึงขออนุมัติเพื่อท่ีจะด าเนินการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีจ านวน 2 โครงการท่ีไม่เกินตาม
ข้อกฎหมายก าหนดซึ่ง 2 โครงการมีดังต่อไปนี้ครับ 

หลักการและเหตุผล 
เร่ือง  การขออนุมัติโครงการเพื่อจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  

หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  4)  
พ.ศ. 2561 ข้อ  87  ทุกวันส้ินปีงบประมาณ  เมื่อององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่าย
แล้วให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี  เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสม  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมได้   

(1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม  ณ  วันท่ี  1  ตุลาคม  ของ
ปีงบประมาณนั้น  ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

(2) กรณีท่ีปีใด  องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน า
เงินทุนส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนท่ีเกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ 89 (1) โดยได้รับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่น 

(3) เงินทุนส ารองเงินสะสมสามารถจ่ายได้ ณ วันท่ี  1  ตุลาคม  2563  จ านวน  
1,063,128.30  บาท 

เหตุผล 
  จากการรายงานของกองช่าง  ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นในการบริหารงาน พบว่ามีบาง
โครงการท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องให้การสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามภารกิจหน้าท่ี  เพื่อเป็นการบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน คณะผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องด าเนินการ  จึง
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ขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  เพื่อขออนุมัติโครงการเพื่อจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ตาม
รายละเอียดดังนี้ 

1. -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทอาคาร  เพื่อจ่ายเป็นค่าบ่อฝ่ัง
กลบขยะ  สถานท่ีก่อสร้าง  บ่อขยะ  เทศบาลต าบลห้วยเม็ก  ลักษณะ 1. งานบ่อฝัง
กลบขยะ ขนาด 50.00 x 20.00 เมตร 2.งานขุดดินบ่อน้ ารองรับน้ าขยะ ขนาดบ่อ 
5.00x30.00x3.00 เมตร  จ านวน  2  บ่อ จ านวน  499,000  บาท 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประเภทงานทาง  โครงการปรับปรุง
ผิวจราจร  หมู่ท่ี  3 สถานท่ีก่อสร้าง  บ้านหน่อค า  หมู่ท่ี  3 เริ่มจากสามแยกดอนปู่
ตา-กม. 0.235 (ทางไปบ้านพนมทอง) ลักษณะงาน  ปรับปรุงผิวจราจร  คสล.  กว้าง  
5.00  ม.  ยาว  230.00  ม.  หนา  0.12 ม.หรือพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า  
1,150.00  ตร.ม.  จ านวน  497,000  บาท 

จึงน าเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อพิจารณา 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับมีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานท่ีเคารพครับขออนุญาตนั่งครับเพื่อความเข้าใจครับถนนคอนกรีตเส้นไปบ้านพนมทองมันมีอยู่ 
2 มันมีอยู่ 2 ช่วงอยากทราบว่าท าไมราคามันไม่เท่ากันครับช้ีแจงให้ทราบ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-รบกวนท่านสมาชิกดูแผ่นแรกนะครับถึงจะเข้าใจ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับเชิญท่านอดิศักดิ์  โสภา 
นายอดิศักด์ิ  โสภา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายอดิ
ศักดิ ์ โสภา  สมาชิกเทศบาลต าบลห้วยเม็กส่ิงท่ีกระผมสงสัยคือโครงการคสล. ตามท่ีเคยเห็นหรือท่ีผ่านมา
ส่วนมากความหนา 15 เซนติเมตร ซึ่งเส้นทางนี้มีรถสัญจรเยอะอยากทราบว่าท าไมความหนาถึงแค่ 12 
เซนติเมตร ครับผมอยากทราบว่าเพราะเหตุผลใด 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านปลัดช้ีแจงครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-โดยปกติหากเราก่อสร้างถนน คสล.ใหม่ซึ่งแบบมาตรฐานก็คือ 15 เซนติเมตร แต่ว่าถนนเส้นนี้นั้นเป็นถนน 
คสล.เดิมอยู่แล้วเพียงแค่ผิวจราจรเกิดความช ารุดหากว่าเราจะเอาตามมาตรฐานนั้นก็ได้แต่ระยะทางจะลดลงซึ่ง
มันเกินความจ าเป็นเนื่องจากถนนเดิมนั้นก็เป็น คสล.อยู่แล้วเราจึงใช้หลักการปรับปรุงผิวจราจรดังนั้นจึงเอาเพียง
แค่ 12 เซนติเมตรซึ่งเป็นตามหลักของการทางอยู่แล้วครับขออนุญาตน าเรียนครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ครับหากไม่มีกับผมขอมติครับข้อ 5.2  ญัตติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
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มติที่ประชุมเห็นด้วยกับการขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองตามที่ผู้บริหารเสนอ 
เห็นด้วย     11  เสียง 

           ไม่เห็นด้วย    0   เสียง 
           งดออกเสียง   0   เสียง 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ข้อ 5.3  ญัตติขอความเห็นชอบกรณีเทศบาท่าลาดดงยางขออนุญาตก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-เรื่องขออนุญาตใช้พื้นท่ีในการด าเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินลาด-ธกส.ห้วย
เม็ก(หลังเก่า) ด้วยเทศบาลต าบลท่าลาดดงยางได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพศ. 
2562 งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
กรณีอุทกภัยโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินลาดห้วยเม็กหลังเก่าซึ่งพื้นท่ีในการด าเนิน
โครงการดังกล่าวเป็นเขตติดต่อกันระหว่างเทศบาลต าบลท่าลาดดงยางกับเทศบาลต าบลห้วยเม็กเพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเนินลาด-ธกสห้วยเม็ก(หลังเก่า)เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางแห่งนี้เทศบาลต าบลท่าลาดดงยางจึงใคร่ขออนุญาตในการเข้าใช้พื้นท่ี
ด าเนินการโครงการดังกล่าวต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ตามท่ีฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงมามีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่หากไม่มีกับผมจะขอมติท่ีประชุมสมาชิกท่านใด
เห็นด้วยโปรดยกมือขึ้น เห็นด้วยจ านวน 11 เสียง 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 6.1 รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี พ.ศ.2563 
ได้ช้ีแจงเหตุผล ท่ีผ่านมาว่าเป็นยังไงมายังไงบ้างก็ช้ีแจงให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบด้วยนะครับเชิญครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ท่านประธานท่านสมาชิกครับส าหรับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2563 นะครับ
นะครับได้ส าเนาหน้าเล่มให้กับทุกท่านแล้วนะครับนั้นในเรื่องของการจัดท าแผนข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเรา
ด าเนินการมานะครับท้ังเป็นแผนหลักแล้วก็มีแผนเพิ่มเติมอะไรต่างๆนะครับวันนี้นะครับงานแผนและ
งบประมาณนะครับก็จะน าเสนอให้กับท่านสภาสมาชิกนะครับได้ทราบถึงรายงานผลการติดตามของ
ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดตามเอกสารครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-ตามท่ีคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนาได้ช้ีแจงให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบแล้วนะครับพอคร่าวๆนะครับแล้วก็
เข้าระเบียบวาระอื่นๆนะครับมีท่านใดนะครับถามเชิญครับท่านอดิศักดิ ์ สุริยะพันธ ์
อดิศักด์ิ  สุริยะพันธ์ (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานสภาครับผมนายอดิศักดิ์  สุริยะพันธุ์สมาชิกสภาเทศบาลต าบล ขออนุญาตนั่งครับฝากท่าน
ประธานไปถึงฝ่ายบริหารเกี่ยวกับถนนเส้นหมู่ท่ี 14 ไปถึงหนองใหญ่เกิดความช ารุดเสียหายกระผมจึงอยากขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านผู้บริหารช่วยดูแลด้วยครับขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านอดิศักด์ิ โสภา 
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นายอดิศักด์ิ  โสภา (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนประธานสภาท่ีเคารพคณะผู้บริหารทุกท่านสมาชิกสภาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายอดิศักดิ์  
โสภาสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก  เรื่องหนองบงครับท่ีลานตากข้าวลานบั้งไฟตามท่ีฝ่ายบริหารได้ท าการ
ปรับเกรดแต่งท่ีลานหนองบงกระผมติดใจตรงท่ีว่าท าไมไม่ท าการปรับเกรดให้เป็นพื้นท่ีเดียวกันท าไมต้องเว้นไว้
ช้ีแจงด้วยขอบคุณครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับท่านแอ๋ว ภูจีวร 
นางแอ๋ว ภูจีวร (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-เรียนท่านประธานท่ีเคารพท่านปลัดนทีมูลสมบัติดิฉันอยากจะขอสายปิดดับจากบ้านแม่สมพรไปยังบ้านพ่อ
สมาน  ศรีนวลลีค่ะจ านวน 1 ช่วงเสาไฟพอดีเนื่องจากไม่มีไฟส่องสว่างซึง่เป็นสามแยกท่านประธานฝากไปยัง
ท่านผู้บริหารช่วยพิจารณาด าเนินการด้วยค่ะขอบคุณค่ะ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญท่านสุดใจพิชัยช่วงครับ 
นายสุดใจ  พิชัยช่วง (สมาชิกสภาเทศบาล) 
-กระผมขอปรึกษานะครับหากมีงบประมาณกระผมอยากให้พิจารณาทางเข้าหมู่ท่ี 4 ต้ังแต่ตลาดสดถึงหนองใหญ่
อยากให้ท าการปรับพื้นผิวจราจรให้ด้วยครับ 
นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-เชิญครับท่านธนาคร  ธาตุรักษ์ 
นางธนาคร  ธาตุรักษ์ (เลขานุการสภา) 
-เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาฝากท่านประธานสภาถึงฝ่ายบริหารนะคะเกี่ยวกับถนนเส้นโรงเรียนรวม
บัณฑิตเก่าและเส้นท่ี 2 คือซอยท่านประธานสภาและเส้นท่ี 3 คือเส้นสู่พระธาตุขอฝากด้วยนะคะและเรื่องของ
ตลาดสดเทศบาลในวันศุกร์เกี่ยวกับผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานคัดกรองฝากดูแลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กมีท่านใดอีกหรือไม่ครับหากไม่มีขอเชิญฝ่ายบริหารได้ช้ีแจงครับ 
ว่าที่ร้อยตรีนที  มูลสมบัติ (ปลัดเทศบาล) 
-ขอประเด็นการซ่อมถนนก่อนนะครับช่วงนี้กระผมให้ทางกองช่างท าการส ารวจถนนอยู่ครับซึ่งกระผมจะให้ท า
การส ารวจอย่างครอบคลุมซึ่งจะได้ส่ังคอนกรีตส าเร็จรูปและจะได้ด าเนินการให้เสร็จเรียบร้อยหากท่านใดมี
เพิ่มเติมรบกวนขอส่งข้อมูลเข้า LINE กลุ่มเลยนะครับส่วนประเด็นของหนองบงขออนุญาตน าเรียนเราปรับซึ่ง
พื้นท่ีนั้นมันยังไม่ลงตัวครั้งแรกกับผมได้วางแผนว่าจะด าเนินการปรับในช่วงก่อนท่ีจะท าบุญบั้งไฟหาจะได้หา
งบประมาณเพื่อท่ีจะปรับเกรดให้เรียบร้อยซึ่งคงจะเป็นก่อนเข้าหน้าฝนปีหน้าช่วงประมาณเมษายนครับส่วน
สายไฟนะครับค าว่าสายดับมันคือการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเราจะด าเนินการเองไม่ได้ซึ่งมันต้องใช้งบประมาณ
ค่อนข้างเยอะซึ่งมีระยะเวลาด าเนินการ สรุปหากจะด าเนินการก็คงต้องท าท้ังเขตต้องหางบก้อนนึงมาและต้ังให้
ถูกต้องถึงจะด าเนินการได้ขออนุญาตน าเรียนครับ 
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นายสุภร  ภูบุญอบ (ประธานสภาเทศบาล) 
-มีท่านใดอีกหรือไม่ครับหากไม่มีกระผมขอปิดการประชุมขอบคุณครับ 
 
 
 
                                                       ปิดประชุม 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว 
เมื่อวันท่ี  5  มกราคม  2564  เวลา 10.00 น. 
 

               
 

สภาเทศบาลต าบลห้วยเม็กได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล   
ในการประชุมสภาเทศบาล.................................................เมื่อวันท่ี..................................................................... 
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รายงานการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญที่ 4/๒๕63 ครั้งที่  1 
วันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2563   

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
เทศบาลต าบลห้วยเม็ก 

อ าเภอห้วยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 

 



12 
 

 

รายงานการสภาเทศบาลต าบลห้วยเม็ก 
สมัยสามัญที่ 4/๒๕63 ครั้งที่ 1 

         วันศุกร์ที่  25  ธันวาคม  2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


