
๑ 

 

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

  วันที ่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒    
เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป  

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
--------------------------------- 

 รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ประธานสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  

๒ นายสุรชัย  พุทธรรม รองประธานสภาเทศบาล สุรชัย  พุทธรรม  

๓ นายสันติ  สุริยะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล - ลากิจ 

๔ นายประยุทธ  สาลีศรี สมาชิกสภาเทศบาล ประยุทธ  สาลีศรี  

๕ นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์ สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ  งามราชจักร์  

๖ นายประทิน  ขันธ์ละ สมาชิกสภาเทศบาล ประทิน  ขันธ์ละ  

๗ นายจันทรา  พูลพล สมาชิกสภาเทศบาล จันทรา  พูลพล  

๘ นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล ประสพ  นาเชียงใต้   

๙ นายดิเรก  นาคอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล - ลากิจ 

๑๐ นายธวัชวงค์  ผวิบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล ธวัชวงค์  ผวิบุญเรือง  

๑๑ นายคำสอน  พรหมอุดม สมาชิกสภาเทศบาล คำสอน  พรหมอุดม  

๑๒ นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล โสภณ  ภูเวียงแก้ว  

๑๓ นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เลขานุการสภาเทศบาล สุรพัฒน์  พุฒธรรม  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายคำเขื่อง  ร่มเกษ นายกเทศมนตรี คำเข่ือง  ร่มเกษ  

๒ นางถาวร  อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรี ถาวร  อินทรพานิชย์  

๓ นายละยอม  ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ละยอม  ทัศมี  

๔ นายสุรสิทธิ์  คำภูแสน เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรสิทธิ์  คำภูแสน  

๕ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๖ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร ์  

๗ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  
๘ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมิทธิ์  พุทธวงศ์  



๒ 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙ นายวิทยา  พันธุโคตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยา  พันธุโคตร  

๑๐ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๑ นางสาวรัตน์ธุวรรณ  นำสุย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รัตน์ธุวรรณ  นำสุย  

๑๒ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๓ นางบานเรือง  ร่มเกษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. บานเรือง  ร่มเกษ  

๑๔ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๕ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
เลขานุการสภาเทศบาล         จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  

สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
    (นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรัย)  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้รับแจ้งจากท่าน ส.ท. ดิเรก นาคอินทร์  
และท่าน ส.ท. สันติ สุริยะโรจน์  ขอลากิจ   เข้าสู่ระเบยีบวาระการประชุม    

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑  แนะนำรองนายกเทศมนตรีเข้ารับตำแหน่งใหม่ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ตามท่ีทุกท่านทราบแล้ว ท่านรองฯ ศักดา อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรี  
ประธานสภาเทศบาล        ได้ลาออกจากตำแหน่ง และท่านนายกฯ ได้แต่งตั้งรองนายกฯ คนใหม่ เชิญ

ท่านรองนายกฯ ได้แนะนำตัวต่อสภาฯ ครับ 

นางถาวร  อินทรพานิชย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี       และผู้เข้ารว่มประชุมที่เคารพ ทุกท่าน  ดิฉัน  นางถาวร อินทรพานิชย์  ได้รับ

แตง่ตัง้เป็นรองนายกเทศมนตรี  ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกฯ ที่ให้
โอกาสเข้ามาทำงานรว่มกัน ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายเต็ม
ความสามารถ ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกฯ อีกครั้ง  ขอบคุณค่ะ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านรองนายกฯ ครับ ฝ่ายสภาฯ ยินดีทีไ่ด้รว่มงานเช่นกัน นอกจากนี้ 
ประธานสภาเทศบาล        ยังมีข้าราชการที่บรรจุกลับเข้ารับราชการ  เชิญแนะนำตัวต่อ สภาฯ ครับ   
 
 



๓ 

 

๑.๒  แนะนำข้าราชการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 

นายสะอาด  ภู่นารถ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้ 
ผู้อำนวยการกองช่าง        เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม นายสะอาด ภู่นารถ  ชื่อเล่น เจี๊ยบ ตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการกองช่าง  ย้ายมาอยู่ทีเ่ขือ่นน้ำอูน ตำบลแร ่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒  
ประวัติการศึกษา ป. ๑ – ป. ๖ โรงเรียนเซนต์แมร ีอ.พังโคน, ป. ๗ โรงเรียน
พังโคนจำปาสามัคคี, ม. ๑ – ม. ๓ โรงเรียนพังโคนวิทยาคม, ปวช. 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร, ปวส.โรงเรียนเทคนิคขอนแก่น, ปริญญาตรี สถาบัน
ราชภัฏสกลนคร  ประวัติการทำงาน  เริ่มทำงานเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ทีศู่นย์
ปฏิบัติการศูนย์รถแทรกเตอร์ จ.อุบลราชธานี ปฏิบัติงานควบคุมการก่อสร้าง,  
พ.ศ. ๒๕๒๘ ย้ายมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
ตำแหน่ง ช่างควบคุมงาน เป็นสิ่งที่ประทับใจคือได้ทำงานใกล้ชิดพระองค์ท่าน 
ได้ถา่ยภาพและควบคุมเครื่องเสียงให้พระองค์ท่าน,  พ.ศ. ๒๕๓๕ ย้ายมาที่
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนน้ำอูน ตำแหน่ง ช่างฝีมือ  และ พ.ศ. 
๒๕๓๙ เข้ารบัราชการที ่ อบต. คำบ่อ ตำแหน่ง นายช่างโยธา รวม ๒๐ ป ี 
หลังจากนั้นได้ลาออกจากราชการเพ่ือดูแลมารดา ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ให้
โอกาสกลับเข้ารับราชการอีกครั้ง ซึ่งผมจะปฏิบัติหน้าที่ระยะเวลาหา้ปีที่เหลือ 
รับใช้พ่ีน้องประชาชนตำบลปลาโหลเท่าท่ีความรู้ความสามารถจะทำได้ 
ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ครับ  ขอต้อนรับทั้งสองท่าน และยินดีที่ได้ร่วมงานครับ 
ประธานสภาเทศบาล        เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ   
สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที ่๘ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านสมาชิกอ่านทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามญั สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๘ – ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๖๒  ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที 
(สมาชิกอ่านทบทวนรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 
เมื่อท่านสมาชิกได้อ่านแล้ว ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ เชิญท่าน ส.ท.
อุไรวรรณ  งามราชจักร์  ครับ 

นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล     เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์  

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   ขอแก้ไขรายงานการประชุม  
หน้า ๗  บรรทัดที่ ๒๔  “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลือก” 
  ขอแก้ไขเป็น   “โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก”  
หน้า ๙๑ บรรทัดที่ ๑๑  “ขอบคุณครับ”  ขอแก้ไขเป็น  “ขอบคุณค่ะ” 
หน้า ๙๑ บรรทัดที่ ๑๒  “น้ำท่วมขัน“  ขอแก้ไขเป็น  “น้ำท่วมขัง” 
ขอบคุณค่ะ 



๔ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.อุไรวรรณ ครับ   สมาชิกท่านอื่น มีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม ่  
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่มี  ผมขอมติทีป่ระชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล

ปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๘ – ๑๖  
สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

มติทีป่ระชุม รับรอง     ๘  เสียง 
ไม่รับรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๘ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

๒.๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ   
ครั้งท่ี ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญสมาชิกทุกท่านอ่านทบทวนรายงานการประชุมฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที ่๑ 
ประธานสภาเทศบาล        ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมือ่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ใช้เวลาไม่เกินยี่สิบนาที 

(สมาชิกอ่านทบทวนรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 
เมื่อท่านสมาชิกได้อ่านแล้ว ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ เชิญท่าน ส.ท.
อุไรวรรณ  งามราชจักร์  ครับ 

นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล     เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ขอแกไ้ขรายงานการประชุม  

หน้า ๒๐  บรรทัดที่ ๒๕   “หน้าบ้านนางสุมารี ศรีโคตร – หน้าบ้าน  
                                 นายอมรรัตน์ อินทรพานิช” 
    ขอแก้ไขเป็น    “หน้าบ้านนางสุมาลี ศรโีคตร – หน้าบ้าน  
                                 นายอมรรัตน์ อินทรพานิชย์”  
หน้า ๓๐  บรรทัดที่ ๗   “หน้าบ้านนางสุมารี ศรีโคตร – หน้าบ้าน  
                                 นายอมรรัตน์ อินทรพานิช” 
    ขอแก้ไขเป็น    “หน้าบ้านนางสุมาลี ศรีโคตร – หนา้บ้าน  
                                 นายอมรรัตน์ อินทรพานิชย์”  
ขอบคุณค่ะ 

นายยทุธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.อุไรวรรณ ครับ   สมาชิกท่านอ่ืน มีแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่   
ประธานสภาเทศบาล        ถ้าไม่ม ี ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล

ปลาโหล สมัยวิสามัญ ครั้งที ่ ๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๒๕  
กันยายน  ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม รับรอง     ๘  เสียง 
ไม่รับรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ     
ครั้งที ่๑  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 

 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 
ประธานสภาเทศบาล        ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ 
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิน่เสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  ดังนั้น เชิญ
ท่านผู้บริหารไดร้ายงานต่อสภาฯ ครับ  

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านเลขาฯ ผู้อำนวยการ 
นายกเทศมนตรี  กอง หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผม นายคำเขื่อง ร่มเกษ นายกเทศมนตรี

ตำบลปลาโหล ตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ได้รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
แล้ว ขอสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ โดยเทศบาลตำบลปลาโหล ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้
ในระเบียบฯ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม 
การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที ่ และนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

ยุทธศาสตร์ ๒๕๖๒ 
จำนวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

๒๒ ๑๙,๕๕๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแขง่ขัน 

๑๗ ๕,๘๙๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๗ ๑๔๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๖๘ ๑๓,๘๕๗,๗๖๐ 

รวม ๑๑๔ ๓๙,๔๕๒,๗๖๐ 

และได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมโีครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย จำนวน ๙๘ โครงการ งบประมาณ ๓๙,๔๒๒,๓๙๐ บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

๑๔ ๒๐,๕๗๒,๘๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

๑๖ ๕,๔๒๕,๘๓๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๕ ๘๕,๐๐๐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

๖๓ ๑๓,๓๓๘,๗๖๐ 

รวม ๙๘ ๓๙,๔๒๒,๒๙๐ 

ส่วนรายละเอียดอ่ืนๆ ท่านสมาชิกสามารถดูรายละเอียดจากแฟ้มระเบียบ
วาระประชุม หากทา่นสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้  นำ
เรียนที่ประชุมสภาฯ ได้รบัทราบ  ขอบคุณครับ  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านผู้บริหารครบั  ท่านสมาชิกมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม ่ ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล        ถือว่าสมาชิกทุกท่านรับทราบ และถือเป็นมติที่ประชุม 

 มติทีป่ระชุม  ทราบ 



๗ 

 

๔.๒  ส่งมอบพัสดุโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน     
(งบเหลือจ่าย ครั้งท่ี ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน การส่งมอบพัสดุโครงการเพ่ิมน้ำต้นทุนให้กับระบบประปาหมู่บ้าน (งบเหลือ 
ประธานสภาเทศบาล        จ่าย ครั้งที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี  สำหรับบ่อบาดาลนี้ เป็นโครงการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ได้ก่อสร้าง 

พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าให้กับบ้านไฮ่ เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว และอยู่ในพ้ืนที่ของตำบลปลาโหล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงขอส่งมอบ
ให้กับเทศบาลบริหารจัดการ การซ่อมบำรุง และใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค
บริโภคต่อไป จึงนำเรียนให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ และพิจารณาการรับมอบ
บ่อบาดาล ซึ่งผมเห็นว่าเป็นการดีที่จะรับมอบ เพ่ือเทศบาลจะสามารถบริหาร
จัดการ ดูแลบำรุงรักษาได้ตามกฎหมาย นำเรียนที่ประชุมได้พิจารณา 
ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำ   
ประธานสภาเทศบาล        บาดาลเขต ๑๐ อุดรธานี มอบบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 

บ้านไฮ่ ให้กับเทศบาลตำบลปลาโหล ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร   
เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านผู้บริหาร  ท่านสมาชิก  และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล   ประชุมที่เคารพครับ ตามหนังสือสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ 

อุดรธานี  เรื่องการส่งมอบพัสดุโครงการเพ่ิมน้ำต้นทุนให้กับระบบประปา
หมู่บ้าน ให้กบับ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลาโหล พิกัดท่ี ๔๘Q  ตะวันออก 
๓๕๙๐๒๙  เหนือ ๑๙๑๓๙๒๓  รายการพัสดุมี ๒ รายการ ได้แก่ 
๑. บ่อน้ำบาดาลหมายเลข ๖๒๑๐F๐๓๙ ขนาด ๑๕๐ มิลลิเมตร    ความ

ลึกพัฒนา ๖๐ เมตร  ปริมาณน้ำ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง          
ระดับน้ำปกติ ๙ เมตร  จำนวน ๑ ชุด 

๒. เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑ แรงม้า       
พร้อมอุปกรณ ์ จำนวน ๑ ชุด 

ซึ่งบ่อน้ำบาดาลดังกล่าว ปัจจุบันยังคงใช้งานปกต ิ การรับมอบบ่อน้ำบาดาล
ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาฯ  เมื่อรับมอบแล้ว เทศบาล
สามารถบริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษา ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครฐั พ.ศ.
๒๕๖๐ และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  การรับมอบพัสดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่   
ประธานสภาเทศบาล        บ่อนำ้บาดาล และเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ  รายละเอียด

ตามที่ท่านเลขาฯ ได้นำเรียนไปแล้ว ซึ่งตั้งอยู่ทีบ่้านไฮ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลปลาโหล 
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ท่านสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร มีข้อ
สงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่ม ี ผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือขอความ



๘ 

 

เห็นชอบการรับมอบพัสดุและอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องตามโครงการของกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แก ่ บ่อน้ำบาดาล และเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิด
มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     ๘  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    เห็นชอบการรับมอบพัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการของกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แก่ บ่อน้ำบาดาล และเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟา้ชนิด
มอเตอร์จุ่มใต้น้ำ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  เป็นกจิกรรมที่จัดขึ้นทุกปี 
ประธานสภาเทศบาล        พ่ีน้องประชาชนให้การตอบรับด้วยดี เดก็ เยาวชนก็มีความสุข ควรจะรักษา

ไว้  เชิญ ผอ.กองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายวิทยา  พันธุโคตร กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา        ทุกท่าน  วันเด็กแห่งชาติจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี 

ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓  กิจกรรมภายในงาน ได้แก่  
     ๑. การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ 
     ๒. จับสลาก  
     ๓. การจัดนิทรรศการของโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 
     ๔. กิจกรรมตอบปัญหา วาดภาพ ของ กศน. 
     ๕. เครื่องเล่นสนามของเทศบาล 
     ๖. โรงเลี้ยงต่างๆ ที่ขอรับบริจาคจากผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นๆ 
โดยท่านนายอำเภอวาริชภูมิเป็นประธานในพธิีเปิด รายละเอียดกำหนดการ
จัดงานต่างๆ จะมีหนังสือเรียนเชิญท่านสมาชิกอีกครั้ง  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณ ผอ.วิทยา ครับ  ฝากในเรื่องการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้ที่สนใจจัด 
ประธานสภาเทศบาล        โรงเลี้ยง และฝากเรื่องสถานที่สำหรับผู้ที่จะมาจัดโรงเลี้ยง สมาชิกท่านใดมี

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวันเด็ก  เชิญท่าน ส.ท.ประทิน ขันธ์ละ ครับ 

นายประทิน  ขันธ์ละ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านนายกฯ  คณะผู้บริหาร  ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายประทิน  ขันธ์ละ 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  ผมเห็นด้วยกบัการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ต้องการ
นำขนมหรืออาหารมาเลี้ยงเด็ก ปีที่ผ่านมายังไม่มากเท่าไหร่ บางทีอยากจะมา
ในลักษณะเป็นกลุ่ม อย่างเช่นบ้านไฮ่โนนอุดม มี ๒–๓ กลุ่ม ที่อยากจะมาแต่
เตรียมงานไม่ทัน ฝาก ผอ.กองการศึกษา เน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ด้วย 
และเรื่องช่วงเวลาจัดกิจกรรม ในเรื่องการจับฉลาก ผู้ได้รับรางวัลกลับก่อน 
บางคนได้ บางคนไม่ได้ อยากจะให้กระชับเวลา ฝากท่าน ผอ. นำไปพิจารณา 
หาแนวทางแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ  



๙ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.ประทิน ครับ อยากให้เน้นการประชาสัมพันธ์ และบริหาร 
ประธานสภาเทศบาล        ในเรื่องเวลาให้เหมาะสม ไม่ยืดเยื้อ สมาชิกท่านอื่นมขี้อเสนอแนะไหมครับ ถ้า

ไม่มี  เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

๕.๒  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของ
เทศบาลตำบลปลาโหล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน รายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล        ปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิก และท่านผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล   ประชุมที่เคารพครับ  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือ ITA ที่มี

หนว่ยงานภายนอกเป็นผู้ประเมิน ซึ่งเทศบาลตำบลปลาโหลได้คะแนน 
๘๘.๕๙ อยู่ในระดบัผลการประเมิน A ส่วนรายละเอียดเพ่ิมเติม ขออนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ได้เสนอต่อที่ประชุม  
ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน    ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน นางรุ่งทิวา ไชยจันทร์  นักวิชาการตรวจสอบ

ภายในชำนาญการ ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อครั้งประชุม
สภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ 
พฤษภาคม  ที่ผ่านมา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างในสังกัด ได้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน รวมทั้ง
การตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพ่ือนำเข้าสู่ระบบ 
ITAS และระบบโปรแกรมได้ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว คะแนนรวม ๘๘.๕๙ 
คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับ A ผ่านการประเมิน  ถ้าผลการประเมิน
ต่ำกว่าระดับ A  ถือว่าไม่ผ่านการประเมิน  รายละเอียดคะแนนเป็นดังนี้ 

ลำดับ ตัวช้ีวัด หัวข้อ คะแนน 
๑ การปฏิบัติหน้าที่ I๑-I๖ ๙๘.๙๔ 
๒ การใช้งบประมาณ I๗-I๑๒ ๙๓.๘๓ 
๓ การใช้อำนาจ I๑๓-I๑๘ ๙๒.๐๐ 
๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ I๑๙-I๒๔ ๙๐.๑๗ 
๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต I๒๕-I๓๐ ๙๖.๙๗ 
๖ คุณภาพการดำเนินงาน E๑-E๕ ๙๑.๖๗ 
๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๖-E๑๐ ๙๐.๙๒ 
๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน E๑๑-E๑๕ ๗๘.๘๗ 
๙ การเปิดเผยข้อมูล O๑-O๓๓ ๘๓.๑๔ 

๑๐ การป้องกันการทุจริต O๓๔-O๔๘ ๘๗.๕๐ 



๑๐ 

 

จากตาราง  อันดับที่ ๑ – ๕  เป็นหัวข้อการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
ที่ท่านสมาชิกได้ตอบแบบสอบถามซึ่งอยู่ในระดับที่สูงพอสมควร ทำให้ผลการ
ประเมินสูงตามไปด้วย ซึ่งในปีงบประมาณถัดไป จะมีการประเมินเช่นกัน เมื่อ
ถึงห้วงระยะเวลาจะได้นำเรียนและขอความร่วมมือจากทุกท่านอีกครั้ง   
ขอบคุณค่ะ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณนักวิชาการตรวจสอบภายใน ครับ  ผลการประเมินอยู่ในระดับ A   
ประธานสภาเทศบาล        ถือว่าผ่านการประเมิน สมาชิกท่านใดสงสัย หรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ถ้า 

ไม่มี  เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
๕.๓ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครับ     
ประธานสภาเทศบาล         

นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล   
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

เนื่องจากวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ มีกิจกรรม  ดังนี้ 
เวลา ๐๖.๓๐ น.  พิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญตักบาตร ณ วัดสระแก้ววารีราม 

 เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีถวายบังคม ถวายพานพุ่มดอกไม้สด ณ หอประชุม
อำเภอฯ การแต่งกายชุดปกติขาว หรือชุดสีกากีแขนยาวคอพับ หรือชุดสุภาพ
โทนเหลือง  
เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมสาธารณะ พัฒนาคลองรอบที่ว่าการอำเภอฯ    
แต่งกายชุดจิตอาสา  
จึงนำเรียนสมาชิกทุกท่าน หนังสือเรียนเชิญอยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนาม 
ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลครับ เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมด้วย 
ประธานสภาเทศบาล        เขา้สู่ระเบียบวาระกระทู้ถาม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทู้ถาม 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่าน ส.ท.จันทรา  พูลพล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล           

 ๖.๑  งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุลูกรัง 

นายจันทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  ผม นายจันทรา  พูลพล  สมาชิก

สภาเทศบาล  เขต ๑  ขอสอบถามงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุลูกรัง เพ่ือ
ซ่อมแซมถนนจุดต่างๆ ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว งบประมาณ
ยังเหลือหรอืไม่ และขอแจ้งปัญหาน้ำประปาบ้านดงคำโพธิ์เป็นสนิม ซึ่งมา
จากแท้งค์น้ำหลังศาลาอเนกประสงค์ ใช้ท่อเหล็กเป็นท่อแรงดัน ใช้
งบประมาณรว่มกันระหว่างบ้านดงคำโพธิ์กับบ้านโค้งป่ากล้วย และอีกเรื่อง



๑๑ 

 

ตามทีผ่มได้นำเสนอในทีป่ระชุมครั้งทีผ่่านมา เรื่องถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก
สายปลาโหล-นาบ่อ ปลาโหล-พังฮอ มีรอยแตก ทำใหถ้นนยุบตัว ยังไม่แก้ไข 
ฝากท่านผู้บรหิารด้วย  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท. จันทรา ครับ สอบถามเกี่ยวกบังบประมาณลูกรัง และการ 
ประธานสภาเทศบาล   แก้ไขปัญหาน้ำประปาเป็นสนิม เชิญท่าน ส.ท. ธวัชวงค ์ ผิวบุญเรือง  ครับ 

นายธวัชวงค์  ผิวบุญเรือง กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้ทรงเกยีรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายธวัชวงค์  ผิวบุญเรือง 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัสดุลูกรังไม่ทราบว่าจดัหา
จากวานรฯ หรอืไม่ และฝากการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตรสายข้างบ้าน
ยายกะปิ – นาลุงมานิต – นาผู้ช่วยสมาน  ระยะทาง ๒ - ๓ ก.ม. ไมไ่ด้รับการ
ปรบัปรงุซ่อมแซมหลายปีแล้ว และสังเกตว่าหลังจากลงลูกรังแล้วยังไม่มีการ
เกรด การสัญจรไป - มาลำบาก บางครั้งเกิดอุบัติเหตุ ฝากท่านผู้บริหารได้
พิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.ธวัชวงค์ ครับ   เชิญทา่นผู้บริหารครับ  
ประธานสภาเทศบาล          

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน สำหรบัวัสดุลูกรงั 
นายกเทศมนตรี     งบประมาณสามแสนบาท และยังคงเหลือใช้จ่าย และเป็นลูกรงัจากวานรฯ ที่

ผ่านมาได้ลงลูกรังเกือบครบทุกสายแล้ว ส่วนถนนสายข้างบ้านยายกะป ิ มี
ปัญหารถบรรทุกไม่สามารถเข้าไปได้ คงต้องเปลี่ยนไปเข้าอีกด้าน จะใช้
งบประมาณประจำปี ส่วนเรื่องรถเกรดหลังจากทีไ่ด้ลงลูกรงัแล้วจะได้ทยอย
ออกเกรด พร้อมรถบดอัดและรถน้ำ ซ่ึงมีแผนทีจ่ะออกดำเนินการอยู่แล้ว 
สำหรบัประปาบ้านดงคำโพธิ์อยู่ในพ้ืนทีสู่ง ต้องใช้แรงดันมากทำใหท่้อแตก
เป็นช่วงๆ ผมรบัทราบปัญหา และหารอืกับ ผอ. กองช่างแล้ว ควรเปลี่ยนเป็น
ท่อ PVC คงจะเป็นปีงบประมาณถัดไป ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ถ้าลูกรงัเหลือฝากเสรมิไหล่ทางปลาโหล-นาบ่อ  
ประธานสภาเทศบาล   ปลาโหล-พังฮอ จะได้สะดวกเวลารถสวนทาง ประมาณ ๔ - ๕ รถ น่าจะพอ  

เชิญท่านเลขาฯ ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร ท่านสมาชิก และผู้เข้ารว่ม  
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมทีเ่คารพครับ เกีย่วกับประปาบ้านดงคำโพธิ์ เป็นประปาทีท่ำเสริมจาก

เดิมทีอ่ยู่ด้านหลังศาลาอเนกประสงค์ใช้งบรว่มกันระหว่างบ้านโค้งป่ากล้วย
กับบ้านดงคำโพธิ์ เพ่ือทีจ่ะส่งนำ้ไปบ้านโค้งป่ากล้วย ในครั้งแรกใช้ท่อ PVC 
แต่แรงดันน้ำทำใหเ้กลียวท่อแตก จงึได้เปลี่ยนเป็นท่อเหล็กฉาบสังกะสี ช่วง
หลังมีแหล่งท่องเทีย่ว มีรถเข้า-ออกเรื่อยๆ รถนักท่องเทีย่วบ้าง รถน้ำแข็งบ้าง 
ทำใหท่้อแตกเป็นประจำ เมื่อท่อแตกในการทีจ่ะแก้ไขหรือซ่อมเป็นเรื่องยาก
มากเนื่องจากเป็นท่อเหล็ก ต้องมีเครื่องมือซ่อมเฉพาะ ซ่ึงผมได้รบัแจ้งทาง
โทรศัพท์ และแก้ไขเป็นคราวๆ ไป นำเรยีนว่าเทศบาลรบัทราบปัญหา และได้
พยายามเต็มทีใ่นการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด ขอบคุณครับ 



๑๒ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ เชิญท่าน ส.ท. ประทิน  ขันธ์ละ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายประทิน  ขันธ์ละ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตหารือเกีย่วกับประปาบ้านดงคำโพธิ์ โดย

ส่วนใหญ่จะใช้ท่อเหล็กเพราะแข็งแรงกว่า แต่ถ้าเป็นสนมิไม่เกินสองปีเกลียว
ขาด แต่ทีผ่มเหน็หลายๆ หน่วยงานจะใช้ท่อ PE ทีมี่ลักษณะเป็นม้วน ไม่มี
เกลียว แต่ใช้การจ้อยในตัวจะใช้ยาวเท่าไหรก็่ได้ ไม่มีการต่อ ทนกว่าท่อ PVC 
หลายเท่า การประปาส่วนภูมิภาคก็ใช้ท่อ PE  ฝากท่านผู้บรหิารได้พิจารณา  
ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.ประทิน ครับ เป็นข้อเสนอทีดี่  ฝากท่านผู้บรหิารพิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล   เชิญท่าน ส.ท.ประทิน ขันธ์ละ ครบั 

๖.๒  การติดตั้งไฟฟ้าบริการ   

นายประทิน  ขันธ์ละ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก  และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่าน ต่อเนื่องจากการประชุมคราวที่แล้ว เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้า

บริการบ้านไฮ่ ที่ชาวบ้านเสนอว่าจะใช้ไฟในบ้านตนเอง ขอแค่เทศบาลติดตั้ง
อุปกรณ์ให้ แต่ท่านนายกฯ บอกว่าจะดำเนินการให้ มีประมาณ ๔ จุด และ
กรณทีีช่าวบ้านมีสายไฟอยู่แล้วสามารถจั้มกับสายไฟของเทศบาลได้หรือไม่ 
จากสี่แยกโรงยางถึงบ้านนายหน่อง ประมาณร้อยเมตร และบ้านเจ้อิว๋ยาง
พาราถึงบ้าน ผอ.ดีใหม่ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ ขอบคุณครับ  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท. ประทิน ครับ ปรึกษาหารือเรื่องไฟฟ้าบริการ  เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล        นายกฯ ครับ 

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ สำหรับเรื่อง 
นายกเทศมนตรี การติดตั้งไฟฟ้าบริการ ผมขอหนังสือแจ้งด้วยจะได้เป็นหลักฐาน ใหช้่างออก

สำรวจและติดต้ังต่อไป ชาวบ้านไม่ต้องติดต้ังเอง  ขอบคุณครบั   

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ให้มีหนังสือแจ้งด้วย  ชาวบ้านไม่ต้องติดต้ังเอง 
ประธานสภาเทศบาล        ท่านนายกฯ จะดำเนินการให ้เชิญท่าน ส.ท.โสภณ ภูเวียงแก้ว  ครบั  

๖.๓  ขอย้ายหอกระจายข่าวไรส้ายฯ บ้านหนองท่ม    

นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ร่วมประชุมทุกท่าน  ผม  นายโสภณ ภูเวียงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  

ขอสอบถามเรื่องการย้ายหอกระจายข่าวไรส้ายฯ บ้านหนองท่ม โดยได้รับแจ้ง
จากชาวบ้านว่าต้องการย้ายหอกระจายข่าวจากจุดเดิมไปติดตั้งที่ศาลา
ประชาคม ซ่ึงตรงนั้นมีหอกระจายข่าวเก่าอยู่แล้ว คิดว่าสามารถย้ายไปติดต้ัง
ได้แลย จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ขอบคุณครบั   

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่าน ส.ท.โสภณ ครับ  เชิญท่านผู้บริหาร  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         



๑๓ 

 

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับ  สำหรับเรื่อง 
นายกเทศมนตร ี หอกระจายข่าวไรส้ายฯ ให้ช่างออกไปสำรวจ ถ้าไม่มีปัญหาอะไร ใหย้้ายตาม

ความต้องการของชาวบ้าน  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศร ี ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

 ๖.๔  การดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 

นายประยุทธ  สาลีศร ี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านคณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิกผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทรงเกียรติ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ผม นายประยุทธ สาลีศร ี สมาชิก

สภาเทศบาล เขต ๑  ขอสอบถามเกีย่วกับโครงการต่างๆ ที่สภาฯ ได้อนุมัติใช้
จา่ยเงินสะสมไปแล้ว ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงขัน้ตอนไหนแล้ว ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่าน ส.ท.ประยุทธ ครบั สอบถามเกีย่วกับโครงการทีส่ภาฯ ได้อนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล ดำเนินการถึงขัน้ตอนไหนแล้ว  เชิญท่านผู้บรหิารครับ 

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่านครับ  สำหรับการ 
นายกเทศมนตรี     ดำเนินการเกีย่วกับเงินสะสม อยู่ในกระบวนการของการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงต้อง

มีระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละขัน้ตอน  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่านผู้บริหาร ครับ  เชิญท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 

 ๖.๕  การขุดลอกหนองปืน 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บรหิาร  และเจา้หน้าที ่ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทีเ่คารพทุกท่าน  ผม นายประสพ  นาเชียงใต้  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 

ขอสอบถามเกีย่วกับการขุดลอกหนองปืน ไม่ทราบว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่ 
หรอืดำเนินการถึงขัน้ตอนไหนแล้ว  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  เชิญท่านผู้บรหิารครบั  
ประธานสภาเทศบาล 

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่าน ขอบคุณท่าน 
นายกเทศมนตรี     สมาชิกทีส่อบถามครบั สำหรบัโครงการขุดลอกหนองปืน เป็นโครงการเงิน

อุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการก่อสรา้ง/ปรบัปรุงและพัฒนาแหล่ง
เก็บกักน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยเทศบาลได้ส่งเรื่องของบ
สนับสนุนขุดลอกหนองปืน บ้านผักตบ หมูท่ี ่ ๗ งบประมาณ ๖,๐๑๗,๔๐๐ 
บาท มีขนาดกว้าง ๑๖๘ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร หรอืมี
ปรมิาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๖๑,๑๕๘.๘๐ ลบ.ม. พรอ้มตกแต่งคันคู จะเริ่ม
ดำเนินการในช่วงไหน อย่างไร เทศบาลยังไม่ได้รบัแจ้งจากหน่วยงานที่
รบัผิดชอบ ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านผู้บรหิารครบั จะดำเนินการในช่วงไหน หน่วยงานรบัผิดชอบจะ 
ประธานสภาเทศบาล แจง้เทศบาลอีกครั้ง  สมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี วันนี้ 



๑๔ 

 

สภาฯ ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว ขอขอบคุณทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม
สภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

              นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 

         (ลงชื่อ)   ประสพ  นาเชียงใต้ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายประสพ  นาเชียงใต้) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)    อุไรวรรณ  งามราชจกัร ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)   โสภณ  ภูเวียงแก้ว กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว)        
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามญั สมัยที่สี่ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามญั สมัยที่หนึ่ง 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    ยุทธสันต์  เหมะธุลิน    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน)  

                 ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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