
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 
  วันที ่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓    

เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

--------------------------------- 

 รายช่ือผู้เข้าประชุม 

ลำดับที่ ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ประธานสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  

๒ นายสุรชัย  พุทธรรม รองประธานสภาเทศบาล สุรชัย  พุทธรรม  

๓ นายสันติ  สุริยะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล สันติ  สุริยะโรจน ์  

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 ดิเรก  นาคอินทร์  

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 นายวิชัย  ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรี วิชัย  ศรีโคตร  

๔ นายละยอม  ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ละยอม  ทัศมี  

๕ นายสุรสิทธิ์  คำภูแสน เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรสิทธิ์  คำภูแสน  

๖ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๗ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์  



๒ 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

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

๑๐ นายวิทยา  พันธุโคตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา วิทยา  พันธุโคตร  

๑๑ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๒ นางสาวรัตน์ธุวรรณ  นำสุย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รัตน์ธุวรรณ  นำสุย  

๑๓ นายจักรวาฬ  จันทร์หล้า หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม จักรวาฬ  จันทร์หล้า  

๑๔ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๕ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๖ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว เรยีนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
เลขานุการสภาเทศบาล         จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  

สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
    (นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรยั)  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที ่๑/๒๕๖๓  วันที่ ๑๔ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม    

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ   
สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   เมื่อวันที ่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านสมาชิกอ่านทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที 
(สมาชิกอ่านทบทวนรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 
เมื่อท่านสมาชิกได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่   ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม
เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   สมัยสามัญ    
สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมือ่วันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

 



๓ 

 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมือ่วันที ่     
๒๙ พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ 

 รบัรอง     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  เมือ่วันที ่     
๒๙ พฤศจกิายน  ๒๕๖๒ 

 ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติที่ประชุม รบัรอง     ๑๐  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒   เมื่อวันที ่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑  การกำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลา และวันเริ่มตน้ประชุม
สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุม  
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมประจำปี ระยะเวลา 
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น... ให้
ประธานสภาท้องถิน่นำปรกึษาในทีป่ระชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละ
ปี...” และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 
๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๒๔ “ในปีหนึ่งให้มีการประชุมสี่สมัย สมัยประชุม
สามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาลกำหนด”  
มาตรา ๒๔ วรรคสี่ “สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ใหมี้กำหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่
ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รบัอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” 
ทีผ่่านมา สภาฯ ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีเป็น ๔ สมัย ได้แก่ 
เดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน    
นำเรยีนทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ขอบคุณครบั 

  



๔ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ท่านสมาชิกมีความคิดเหน็อย่างไร  เชิญท่าน ส.ท.จันทรา 
ประธานสภาเทศบาล        พูลพล  ครบั 

นายจนัทรา  พูลพล กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        ท่านคณะผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน  ผม นายจนัทรา  พูลพล  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๓ เป็น ๔ สมัย แต่ละสมัยกำหนด ๓๐ วัน คือ เดือนกุมภาพันธ์ 
พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจกิายน เหมือนกับปีทีผ่่านมา ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.จนัทรา ครับ  สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนครบั  ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล        ไม่มี ถือว่าสมาชิกทุกท่านเห็นด้วย และถือเป็นมติทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำหนดจำนวนสมัยประชุม ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดงันี ้
สมัยทีห่นึ่ง    กำหนด  ๓๐  วัน    ตั้งแต่วันที ่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
   ถึงวันที ่ ๑  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
สมัยทีส่อง กำหนด  ๓๐  วัน    ตั้งแต่วันที ่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
   ถึงวันที ่ ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
สมัยทีส่าม กำหนด  ๓๐  วัน    ตั้งแต่วันที ่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
   ถึงวันที ่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
สมัยทีส่ี่  กำหนด  ๓๐  วัน   ตั้งแต่วันที ่ ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
   ถึงวันที ่ ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

๔.๒  การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุม สมัย
สามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจง ครบั  
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ “...วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปใหป้ระธานสภา
ท้องถิน่นำปรกึษาในทีป่ระชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี...” ทีผ่่าน
มา สภาฯ ได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ นำเรยีนท่านสมาชิกเพ่ือ
พิจารณาวันเริ่มสมัยประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ท่านสมาชิกมีความคิดเหน็อย่างไร  เชิญท่าน ส.ท.จันทรา 
ประธานสภาเทศบาล        พูลพล  ครบั 

นายจนัทรา  พูลพล กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        ท่านคณะผู้บรหิาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผมขอเสนอวันเริ่มสมัย 
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ประชุมสมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเดือนกุมภาพันธ์ มีกำหนด ๓๐ วัน 
เริ่มต้ังแต่วันที ่๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เป็นต้นไป  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.จนัทรา ครับ  สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนครบั  ถ้า 
ประธานสภาเทศบาล        ไม่มี ถือว่าสมาชิกทุกท่านเห็นด้วย และถือเป็นมติทีป่ระชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุม และระยะเวลาของสมัยประชุม  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  ดงันี้ 
สมัยแรก     กำหนด  ๓๐  วัน    ตั้งแต่วันที ่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 
       ถึงวันที ่ ๒  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

๔.๓  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิม่เติม/
เปล่ียนแปลง ครั้งที ่๑  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

นายยทุธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ครบั  
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามทีเ่ทศบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถิน่(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ไปแล้ว แต่เมือ่มีความจำเป็นต้องแก้ไข/เพ่ิมเติม 
เพ่ือใหส้ามารถแก้ปัญหาความเรง่ด่วน ทันต่อสถานการณ์ปัจจบุัน ผู้บรหิารจงึ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการจดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที ่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๒๔ “ใหผู้้บรหิารท้องถิน่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ทีอ่นุมัติแล้ว และ
นำไปปฏิบัติ รวมทัง้แจ้งสภาท้องถิน่ คณะกรรมการบรหิารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ องค์การบรหิารส่วนจงัหวัด อำเภอ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และ
ประกาศใหป้ระชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่กันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” จงึนำเรียนให้
สภาฯ ได้รบัทราบ โดยทีเ่ทศบาลได้เสนอของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ซ่ึง
ในการของบประมาณนี้ต้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิน่ โครงการทีเ่พ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
๑. โครงการหอ้งเรยีนคุณภาพ การเรยีนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยี  
    งบประมาณ ๖๒,๐๐๐ บาท 
๒. เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพและสวัสดิการ  
    งบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเข้าแหล่งท่องเทีย่วสายบ้านดงคำโพธิ์      

หมูท่ี ่๑๑ - บ้านบัว ตำบลแร ่งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔. โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างเข้าแหล่งท่องเทีย่วสายบ้านดงเชียงเครอื  
    หมูท่ี ่๙ ถึงบ้านดงคำโพธิ์ หมูท่ี ่๑๑  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๕. โครงการขุดลอกหนองปืน หมูท่ี ่๗  งบประมาณ ๖,๐๕๓,๐๐๐ บาท 
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๖. โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๘  
    งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท 
๗. โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ ๑๓      

งบประมาณ ๓๒๔,๐๐๐ บาท 
๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านบ้านพังฮอปลาโหล หมูที ่๔ - 

ดอนเชียงสา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านงิ้ว หมู่ที่ ๒ - บ้านปลาโหล หมู่ที่ ๑๐      

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างนานายไพจิตร บุญรักษา หมู่ที ่๔     

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย กม.๘ - สวนนางรุ่งนภา ภูอ่าง หมู่ที่ ๔   

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเทศบาลตำบลปลาโหล – นา   

นายสถิต พุทธชาด หมู่ที่ ๔  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายสุรินทร์ เจริญชัย หมู่ที่ ๙    

งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๑๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่ารัตนโสภณ หมู่ที่ ๔ – แยกบ้าน

โคกศาลาดงเชียงเครือดงคำโพธิ์ หมู่ที่ ๘ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐บาท 
๑๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านโคกศาลา ดงเชียงเครือ       

ดงคำโพธ์ หมู่ที่ ๘ - แยกบ้านปลาโหล หมู่ที่ ๔                   
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่ามุจรินทร์ หมู่ที่ ๑๒      
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงคำโพธ์ หมู่ที่ ๑๑ - ดอนลิ่ม   
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านงิ้วบ้านปลาโหล         
หมูท่ี่ ๑๐ - ดอนเชียงสา  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเม็ก บ้านโคกศาลา หมู่ที่ ๘          
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนางรัชราภรณ์ พุทธวงศ์     
หมู่ที ่๘  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายนันทชัย เหมะธุลิน      
หมูท่ี่ ๘  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผักตบ หมูท่ี่ ๗ – บ้านพังฮอ     
หมู่ที่ ๑  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาบ่อ หมู่ที่ ๖ - บ้านพังฮอ     
หมู่ที ่๑  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างประปาไปหนองสิม หมู่ที่ ๕    
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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๒๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไฮ่ หมู่ที่ ๕ - สำนักสงค์ตาดไฮ่        
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างนานางวันเพ็ญ เหมะธุลิน          
หมูท่ี่ ๔  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านดอนยานาง หมู่ที่ ๓ – บ้านหนอง  
หญ้าปล้อง ตำบลพังโคน  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผักตบ หมู่ที่ ๑๖ – บ้านหนองลาด 
ตำบลหนองลาด  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๒๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายต้อย อินทรพานิชย์ หมู่ที่ ๑๕    
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๓๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างโรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล หมู่ที่ ๑๔        
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๓๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายสมัย อาษาสร้อย หมู่ที่ ๑๔       
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๓๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนายคิดละคร คำด่อน หมู่ที่ ๑๓      
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๓๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. คุ้มดง หมู่ที่ ๑๓                   
งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๓๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายไพฑูรย์ เจริญชัย        
หมู่ที่ ๑๐  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๓๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายธวชั พรหมสุวรรณ     
หมู่ที่ ๑๐  งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๓๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหล     
หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ทัง้หมดเป็นโครงการใหม่ทีไ่ม่มีในแผนพัฒนาท้องถิน่ จงึต้องมีการเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดเพ่ิมเติม สามารถตรวจสอบได้จากแฟ้มระเบียบวาะ
การประชุม  นำเรยีนท่านสมาชิกได้รบัทราบ  ขอบคุณครบั 

นายยทุธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครบั ถ้าไม่มีถือว่าทีป่ระชุม 
ประธานสภาเทศบาล        รบัทราบ 

มติที่ประชุม ทราบ   

๔.๔  การพิจารณารา่งเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์   
พ.ศ.๒๕๖๓   

นายยทุธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด ครบั  
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล        เข้ารว่มประชุมที่เคารพทุกท่าน  ด้วยได้รบัหนังสือเรง่รดัการดำเนินโครงการ

สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 



๘ 

 

ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรสีวางควัฒน วรขัตติยราชนาร ี โดยใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ออกเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และ
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขเรื่องการควบคุม
การเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และ
เหตุรำคาญ พ.ศ.๒๕๖๑ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ให้ราชการส่วนท้องถิน่
ดำเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิน่ กำหนดใหส้่วนหนึ่งส่วนใดหรอืทัง้หมดของ
พ้ืนทีใ่นเขตอำนาจของราชการส่วนท้องถิน่นั้นเป็นเขตใหเ้ลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข
และแมว เป็นการควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมวใหเ้หมาะสมกับ
สภาพการของพ้ืนทีใ่นชุมชน และสามารถป้องกันไม่ใหเ้กิดปัญหาเหตุ
เดือดรอ้นรำคาญจากสุนขั และแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความ
เป็นอยู่ทีเ่หมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน ป้องกันอันตรายจากโรคพิษ
สุนัขบ้า หรอืโรคระบาดทีเ่กิดจากสุนัขและแมว และยุติโรคพิษสุนัขบ้า 
สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว จงึจำเป็นต้อง
ออกเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัขและแมว รว่มด้วย ฉะนั้น 
ขออนุญาตให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ไปรวบรวมข้อมูลเทศบัญญัติ
ทัง้สองฉบับใหส้มบูรณ์ คือ รา่งเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ 
และรา่งเทศบัญญัติการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว เสรจ็แล้วจะได้นำเสนอ
สภาฯ พิจารณาในคราวเดียวกันทัง้สองฉบับในการประชุมครั้งต่อไป จงึขอมติ
ทีป่ระชุมเพ่ือถอนญัตติการพิจารณารา่งเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ออกจากระเบียบวาระการประชุม ขอบคุณครบั 

นายยทุธสันต์  เหมะธุลิน ตามทีท่่านเลขาฯ ได้แจง้แล้ว  ฉะนั้น ผมขอมติที่ประชุมเพ่ือถอนญัตติการ 
ประธานสภาเทศบาล        พิจารณารา่งเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ออกจากระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ 
สมัยทีห่นึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที ่๑/๒๕๖๓    

ประเด็นที ่๑ สมาชิกท่านใดเหน็ชอบใหถ้อนญัตติการพิจารณารา่งเทศบัญญัติ
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ออกจากระเบียบวาระการ
ประชุม     

 เหน็ชอบ     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่เหน็ชอบใหถ้อนญัตติการพิจารณารา่ง 
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ออกจากระเบียบ
วาระการประชุม 

 ไม่เหน็ชอบ    ไม่มี 

มติที่ประชุม เห็นชอบ     ๑๐  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    เห็นชอบให้ถอนญัตติการพิจารณารา่งเทศบัญญัตกิารควบคุมการเล้ียง
หรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ออกจากระเบียบวาระการประชุม 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

๕.๑  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก เทศบาลตำบลปลาโหล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษาได้เสนอต่อสภาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายวิทยา  พันธุโคตร กราบเรียนท่านประธานทีเ่คารพ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ผม นายวทิยา  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา        พันธุโคตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ครบั  โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๓ นำเรยีนท่านสมาชิกได้รบัทราบว่าในระหว่างนี้จะมี
การจดัโครงการฯ แต่ยังไม่ได้กำหนดหว้งเวลาดำเนินการ ซ่ึงจะต้องนำเรยีน
ปรกึษาคณะผู้บรหิาร และนำเรยีนท่านสมาชิกอีกครั้ง ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณ ผอ.วิทยา ครับ  สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะครบั  ถ้าไม่มี เข้าสู่ 
ประธานสภาเทศบาล        ระเบียบวาระต่อไป  ครับ 

๕.๒  โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญ ผอ.กองการศึกษา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายวิทยา  พันธุโคตร กราบเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครบั  สำหรบัโครงการ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา        บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๓ จัดขึน้สำหรบัเด็กนักเรยีนทีจ่บจากศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์ ทีมี่อายุช่วง ๓ - ๔ ขวบ ทีจ่ะขึน้ชั้นอนุบาลในระดับ
โรงเรยีน มีเด็กนักเรยีนทีจ่ะขึ้นชั้นอนุบาล จำนวน ๖๓ คน จะจัดกิจกรรมใน
หว้งกลางเดือนมีนาคม คงจะต้องเตรยีมความพรอ้มในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ และ
การใช้จา่ยงบประมาณ ถ้าได้กำหนดเวลาทีช่ัดเจนแล้วจะนำเรยีนให้ท่าน
สมาชิกทราบต่อไป ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ผอ.วิทยา ครับ  ท่านสมาชิกมีข้อเสนอแนะไหมครบั  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล        เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

๕.๓ โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลปลาโหลต้านยาเสพติด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญ ผอ.วิทยา ครบั     
ประธานสภาเทศบาล         

นายวิทยา  พันธุโคตร กราบเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครบั  สำหรบัโครงการ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓  คาดว่าจะดำเนินการวันที ่๒๗ - 

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากเหน็ว่านักเรยีนส่วนใหญ่สอบเสรจ็แล้ว สามารถ
เข้ารว่มแข่งขันได้  ประเภทกีฬาเหมือนกับปีทีผ่่านมา ได้แก่ ฟุตบอล ๗ คน 
ตะกร้อ วอลเลย์บอล และเปตอง และขอปรบัเปลี่ยนประเภทกีฬาพ้ืนบ้าน
เพ่ือใหห้ลากหลาย ขออนุญาตปรกึษาท่านสมาชิกจะดำเนินการระหว่างวนัที่ 
๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ จะเหมาะสมหรือไม่ ขอบคุณครับ 



๑๐ 

 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ผอ.วิทยา ครับ ท่านสมาชิกมีความคิดเหน็อย่างไร  ถ้าทีป่ระชุม        
รองประธานสภาเทศบาล        ไม่มีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน คงเป็นไปตามที่ท่าน ผอ.วิทยา เสนอ ส่วนทีว่า่

จะจบัสลากแบ่งสาย พิธีเปิด – ปิด วันไหน อย่างไร ให้มีหนังสือแจง้อีกครั้ง 
เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป  

๕.๔  โครงการจัดงานวันภูไทรำลึก เทศบาลตำบลปลาโหล 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญ ผอ.วิทยา ครบั         
รองประธานสภาเทศบาล         

นายวิทยา  พันธุโคตร กราบเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครบั  สำหรบัโครงการ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา จดังานวันภูไทรำลึก จดัขึน้วันที ่ ๖ เมษายน ของทุกปี คงต้องรอแนวทาง

ปฏิบัติจากอำเภอฯ เพราะเป็นการจดังานในระดับอำเภอ นำเรยีนทีป่ระชุม
เพ่ือรบัทราบ หากได้ข้อสรุปจะนำเรยีนท่านสมาชิกอีกครั้ง ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ผอ.วิทยา ครับ ต้องรอหนังสือจากอำเภอฯ เข้าสู่ระเบียบวาระ 
รองประธานสภาเทศบาล  ต่อไปครับ 

๕.๕  โครงการเข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล เทศบาลตำบลปลาโหล 
ประจำปี ๒๕๖๓ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญ ผอ.วิทยา ครบั         
รองประธานสภาเทศบาล         

นายวิทยา  พันธุโคตร กราบเรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครบั  สำหรบัโครงการ 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าค่ายฝึกเทคนิคการเล่นฟุตบอล จัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่

โดยมีแนวคิดทีจ่ะจัดขึน้ควบคู่กับโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนได้มีประสบการณ์จรงิและได้ดูการเล่นฟุตบอลด้วย คาดวา่จะ
ดำเนินการในระหว่างวันที ่๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓  ขอบคุณครบั  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ผอ.วิทยา ครับ เป็นแนวคิดทีดี่ครบั ผมเหน็ด้วยทีจ่ะจัดกิจกรรม 
รองประธานสภาเทศบาล  ควบคูกั่น เด็กและเยาวชนจะได้ดูการแข่งขันด้วย เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

๕.๖  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน หรอืผู้บรหิารท้องถ่ิน  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครบั         
รองประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล  เข้ารว่มประชุมที่เคารพทุกท่านครบั ขออนุญาตนำเรยีนเกีย่วกับระเบียบคณะ 

กรรมการการเลือกต้ัง ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิน่ หรอืผู้บรหิาร
ท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที ่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ สิ่งทีอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่จะต้องดำเนินการเป็นลำดับแรกหลังจากคณะกรรมการ
การเลือกต้ังได้ประกาศระเบียบแล้ว ได้แก่ 

 
 



๑๑ 

 

๑.การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามระเบียบฯ กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ประกาศรับสมัครก่อนวันที่
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน 
สำหรบัเทศบาลสรรหาคณะกรรมการการเลือกต้ัง จำนวน ๓ คน โดยมีปฏทิิน
การสรรหา  ดังนี้ 
วันที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๓      หวัหน้าพนักงานส่วนท้องถิน่ประกาศรบัสมัคร 
วันที ่๓ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รบัสมัคร กกต.อปท. 
วันที ่๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทาบทามบุคคลกรณีผู้สมัครไม่ครบ 
วันที ่๘ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตรวจสอบคุณสมบัติเสนอ ผอ.กต.จว. 
วันที ่๑๘ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผอ.กต.จว.พิจารณาคัดเลือก และเสนอ 

บัญชีรายชื่อให ้ลธ.กกต. 
วันที ่๒๑ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สนง.กกต. รวบรวมรายชื่อเสนอ  

กกต.พิจารณา 
 - ครม. เหน็ควรใหมี้การเลือกต้ัง 
 - กกต. พิจารณาแต่งต้ัง กกต.อปท. 
 - สนง.กกต.แจง้ผลการพิจารณาให ้ผอ.กต.จว. เพ่ือแจง้ ผอ.กต.อปท. 
- ประชุมผู้ได้รบัการคัดเลือกเพ่ือดำเนินการเลือกประธาน กกต.อปท. 
- ผอ.กต.จว. จดัทำคำสั่งแต่งต้ัง และแจ้ง ผอ.กต.อปท. ทราบ  

   - กกต.ประกาศใหมี้การเลือกต้ัง  
   - กกต.อปท. เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 

นำเรยีนว่า เทศบาลตำบลปลาโหล ได้ดำเนินการรบัสมัครบุคคลเข้ารับการ
สรรหาครบทัง้ ๓ คน เรยีบรอ้ยแล้ว  ได้แก่ 

๑.) นายวารนิทร ์ บัวภาคำ  ข้าราชการคร ูร.ร.มัธยมวารชิภูมิ  
๒.) นายพงษ์พิทักษ์  หาศรีคำ  ปลัดอำเภอวาริชภูมิ 
๓.) นายจำนง  สุโพธิ์   เกษตรอำเภอวารภิูมิ 

ซ่ึงอยู่ระหว่างขัน้ตอนของการตรวจสอบคุณสมบัติ และ ผอ.กต.จว. จะเสนอ
กกต. พิจารณาต่อไป  
๒. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ิน  
เมือ่วันที ่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ทีผ่่านมา สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจำจงัหวัดสกลนคร เชิญปลัดเทศบาลประชุมซักซ้อมแนวทางการ
แบ่งเขตเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิน่ กรณีเทศบาลแบ่งเป็น ๒ เขตเลือกต้ัง 
โดยมีปฏิทินหว้งเวลาดำเนินการ ดังนี้ 
วันที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๓  - อปท.จัดทำรา่งรปูแบบการแบ่งเขต 
      ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เลือกต้ัง อย่างน้อย ๓ รูปแบบ 
วันที ่๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  อปท.นำรปูแบบแบ่งเขตส่ง กกต.จว.สน. 
วันที ่๕ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อปท.ปิดประกาศประชาสัมพันธ์พรอ้มทั้ง 
     รบัฟังความคิดเห็นจากประชาชน 



๑๒ 

 

วันที ่๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อปท.ส่งเอกสารแบ่งเขตเลือกต้ังให้ 
กกต.จว.สน.    

วันที ่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกต้ังฯ ประชุม 
     พิจารณารา่งรปูแบบการแบ่งเขตของ 

แต่ละ อปท. 
วันที ่๑๘ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อปท. ปรบัปรงุตามมติคณะกรรมการฯ 
วันที ่๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ อปท.ส่งเอกสารแบ่งเขตเลือกต้ังให ้

กกต.จว.สน. 
วันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กกต.จว.สน. รายงาน กกต. 
เทศบาลได้เสนอรา่งรปูแบบการแบ่งเขตเลือกต้ังใหส้ำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจำจงัหวัดทัง้ ๓ รปูแบบ แล้ว โดยได้เสนอรปูแบบเดิมเป็น
ลำดับแรกใหค้ณะกรรมการแบ่งเขตเลือกต้ังฯ พิจารณา ซ่ึงเห็นว่าเป็นรูปแบบ
การแบ่งเขตทีเ่หมาะสมทีสุ่ด เมือ่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำ
จงัหวัดพิจารณาความเหมาะสมในเบือ้งต้นแล้วจะปิดประกาศประชาสัมพันธ์
ใหป้ระชาชนในเขตเลือกต้ังได้ทราบโดยทัว่กัน พร้อมทัง้รับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยประชาชนสามารถยื่นหนังสือแสดงความ
คิดเหน็ได้ทีส่ำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัด เมือ่สิ้นสุด
ระยะเวลาการรบัฟังความคิดเหน็ของประชาชนแล้ว คณะกรรมการแบ่งเขตฯ
เลือกต้ังฯ จะประชุมพิจารณาเรยีงลำดับความเหมาะสม ซ่ึงจะนำความเห็น
และข้อเสนอแนะของประชาชนประกอบการพิจารณาด้วย หลังจากคณะ 
กรรมการแบ่งเขตเลือกต้ังฯ พิจารณาแล้ว จะเสนอสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังพิจารณา และประกาศการแบ่งเขตเลือกต้ังขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ต่อไป  คณะกรรมการแบ่งเขตเลือกต้ังประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จงัหวัดหรอืผู้ได้รบัมอบหมาย เป็นประธาน และกรรมการอ่ืนประกอบด้วย 
ปลัดจงัหวัดหรอืผู้แทน เจา้พนักงานทีดิ่นจังหวัดหรือผู้แทน โยธาธิการและผัง
เมืองจงัหวัดหรือผู้แทน พัฒนาการจังหวัดหรอืผู้แทน ท้องถิน่จังหวัดหรอื
ผู้แทน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีมี่การแบ่งเขตเลือกต้ัง และ
ผู้อำนวยการการเลือกต้ังประจำจงัหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการตรวจสอบการบรรยายแนวเขตของสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ังประจำจงัหวัด ในส่วนทีว่่าจะเลือกต้ังเมือ่ไหร่นั้นคณะรฐัมนตรีจะ
เป็นผู้กำหนด คณะกรรมการการเลือกต้ังจงึจะดำเนินการต่อไป นำเรยีนการ
เตรยีมพร้อมเกีย่วกับการเลือกต้ังใหส้ภาฯ ได้รบัทราบ  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  มีสมาชิกท่านใดสงสัยครบั  เชิญท่าน ส.ท.ประสพ 
รองประธานสภาเทศบาล นาเชียงใต้  ครบั 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บรหิาร เจา้หน้าทีทุ่กท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายประสพ นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ขอสอบถามในการ

แบ่งเขตเลือกต้ัง ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กำหนด หรอืผู้มีสิทธิเลือกต้ังเป็นผู้ 
กำหนด  ขอบคุณครบั 



๑๓ 

 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครบั   
รองประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล  เข้ารว่มประชุมที่เคารพทุกท่านครบั ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามว่าใครเป็น

ผู้กำหนดการแบ่งเขตเลือกต้ัง ขัน้แรกปลัดเทศบาลในฐานะผู้อำนวยการการ
เลือกต้ังประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นผู้กำหนด และเสนอสำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกต้ังประจำจังหวัดพิจารณาตามลำดับ ในการกำหนด
แบ่งเขตเลือกต้ังนั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น มีจำนวนราษฎรแต่ละ
เขตเลือกต้ังใกล้เคียงกันไม่เกินรอ้ยละสิบ พ้ืนที่แต่ละเขตเลือกต้ังต้องติดต่อ 
กัน คำนึงถึงการเคยอยู่ในเขตเลือกต้ังเดียวกัน ความสะดวกในการคมนาคม 
เป็นต้น  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  มีสมาชิกท่านใดสงสัยครบั  ถ้าไม่มี เข้าสู่ระเบียบ 
รองประธานสภาเทศบาล วาระต่อไป ครบั 

๕.๗  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน   

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครบั         
รองประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพทุกท่านครบั โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

กำหนดจดัขึน้วันที ่๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ สถานทีดู่งาน เทศบาลหนองสำโรง 
จ.อุดรธานี เชียงคาน จ.เลย และ จ.เพชรบูรณ์ รายละเอียดอ่ืนๆ จะแจ้งให้
ท่านสมาชิกทราบอีกครั้ง  ขอบคุณครบั  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครบั   
รองประธานสภาเทศบาล 

๕.๘  โครงการว่ิงจ้าวสนาม    

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่าน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครบั          
รองประธานสภาเทศบาล         

นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ  เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ผม นายสมิทธิ์ พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม ครบั  ขออนุญาตนำเรยีนปรกึษาทีป่ระชุมเกีย่วกับโครงการ
วิ่งจา้วสนาม ซ่ึงในปีนี้สาธารณสุขอำเภอฯ กำหนดใหเ้ทศบาลเป็นเจา้ภาพ 
และจดักิจกรรมในวันที ่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ไม่ทราบว่าจะเตรยีมงานทัน
หรอืไม่ เนื่องจากวันที ่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ไปศึกษาดูงาน หรือวา่จะ
สับเปลี่ยนกับ รพ.สต.บ้านหนองท่ม ซ่ึงจะมีกิจกรรมในวันที ่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๓ จะเหมาะสมหรือไม่  นำเรยีนปรกึษาทีป่ระชุมสภาฯ ครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณครบั ต้องมีเจ้าหน้าที่อยู่เตรียมงานหรือไม่  ถ้าสับเปลี่ยนน่าจะ 
รองประธานสภาเทศบาล เหมาะสม  ท่านเลขาฯ มีความคิดเห็นอย่างไร เชิญครบั 



๑๔ 

 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  และผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล  เข้ารว่มประชุมที่เคารพทุกท่านครบั คงจะต้องมีการเลื่อนไปเป็นสัปดาห์ต่อไป 

วันที ่๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และในวันที ่๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้เป็นกิจกรรมของ 
รพ.สต.บา้นหนองท่ม  สรปุสับเปลี่ยนตามที ่ผอ. เสนอ น่าจะเหมาะสมครับ
ท่านประธาน ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั ฝากท่าน ผอ. ประสานสาธารณสุขอำเภอฯ ด้วย    
รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านอ่ืนมีข้อเสนอแนะไหมครบั ถ้าไม่มี เข้าสู่ระเบียบวาระกระทูถ้าม 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทู้ถาม 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญทา่น ส.ท. จันทรา  พูลพล  ครับ 
รองประธานสภาเทศบาล  

 ๖.๑  การดำเนินโครงการทีอ่นุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม 

นายจันทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล        สอบถามเกีย่วกับการใช้จ่ายเงินสะสม ตามทีส่ภาฯ ได้อนุมัติการใช้จา่ยเงิน

สะสมไปแล้ว ไม่ทราบว่าดำเนินการถึงขัน้ตอนไหนแล้ว ขอบคุณครบั  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ครบั 
รองประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านผู้บริหาร  และผู้เข้ารว่ม 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมทีเ่คารพครับ  เกีย่วกับการใช้จ่ายเงินสะสม ได้ดำเนินการแต่งต้ังคณะ 

กรรมการกำหนดราคากลางเรียบรอ้ยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขัน้ตอนการ
สรรหาผู้รบัจา้ง บางโครงการได้ดำเนินการแล้ว คาดว่าจะสรรหาผู้รบัจา้งใน
สัปดาหห์น้าหลังจากหน่วยงานภายนอกคือ สตง. เข้าตรวจประจำปี ในวันที ่
๑๗ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓  เจา้หน้าทีก่ำลังเตรยีมเอกสารเข้าตรวจ  จงึนำ
เรยีนว่าจะสรรหาผู้รบัจา้งหลังจากที ่ส.ต.ง. เข้าตรวจเสรจ็แล้ว  ขอบคุณครับ  

นายสุรขัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ คงจะได้ดำเนินการเรว็ๆ นี้ สมาชิกท่านใดจะ 
รองประธานสภาเทศบาล   สอบถามเพ่ิมเติม  เชิญทา่น ส.ท.ประทิน  ขันธ์ละ  ครับ 

๖.๒  การติดตั้งไฟฟ้าบริการ   

นายประทิน  ขันธ์ละ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผม นายประทิน ขันธ์ละ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  เกีย่วกับการติดตั้ง

ไฟฟ้าบริการบ้านไฮ่ ซ่ึงผมได้ออกสำรวจจดุทีมี่ความจำเป็นแล้ว ขอสอบถาม
ว่ายังมีงบประมาณในการติดต้ังไฟฟ้าบริการเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอบคุณครบั 

นายสุรขัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครบั   
รองประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านผู้บริหาร  และผู้เข้ารว่ม 
เลขานุการสภาเทศบาล ประชุมทีเ่คารพครับ ในการประชุมครั้งที่แล้ว ท่านสมาชิกแจง้จดุบ้าน ผอ.    

ดีใหม่ ซ่ึงได้ดำเนินการแล้ว ตามทีท่่านสมาชิกสอบถามเกีย่วกับการติดต้ัง



๑๕ 

 

เพ่ิมเติม ถ้ามีระยะใกล้หรือระยะทางไม่หา่งมาก และมีสายพาดดับสามารถ
ทำได้ แต่ถ้าจะขยายเขตในระยะทีห่า่งออกไปต้องอุดหนุนงบประมาณให้การ
ไฟฟ้า ส่วนถ้าบ้านไหนต้องการเพ่ิมในระยะใกล้สามารถแจง้ได้ ขอบคุณครับ  

นายสุรขัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  ท่านสมาชิกคงเข้าใจแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะ 
รองประธานสภาเทศบาล   สอบถามเพ่ิมเติมครบั ถ้าไม่มี วันนี้สภาฯ ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระ

แล้ว ต้ังแต่ระเบียบวาระที ่ ๑ ถึงระเบียบวาระที ่ ๖  ต้องขอขอบคุณสมาชิก
สภาเทศบาล คณะผู้บรหิาร เจ้าหน้าทีทุ่กท่าน ที่ใหค้วามรว่มมือในการ
ประชุม ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่
หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

              นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพฒัน์  พุฒธรรม)  

                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

      (ลงชื่อ)   ประสพ  นาเชียงใต้ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายประสพ  นาเชียงใต้) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)    อุไรวรรณ  งามราชจักร ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางอุไรวรรณ  งามราชจักร)์ 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)   โสภณ  ภูเวียงแก้ว กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว)        
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ทีป่ระชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง     
ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๓  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบล    
ปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ประธานสภาฯ จึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    ยุทธสันต์  เหมะธุลิน    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน)  

                 ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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