
๑ 

 

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ   สมัยที่สาม   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 
  วันที ่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๓    
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 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 - ลา 

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 นายวิชัย  ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรี วิชัย  ศรีโคตร  

๓ นางถาวร  อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรี ถาวร  อินทรพานิชย์  

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 นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๑ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เปรมฤดี  ศริิขันธ์  

๑๒ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใจ 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 เรยีนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
เลขานุการสภาเทศบาล         จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  

สมัยสามญั  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    (นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรยั)  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  วันที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  วันนี้ท่าน ส.ท. ดิเรก  นาคอินทร ์ ขอ
อนุญาตลาเนื่องจากติดภาระกิจ  เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม    

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑ แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) มาใหม่ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญพนักงานเทศบาลแนะนำตัวต่อสภาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสาวเปรมฤดี  ศิรขัินธ์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรี  
ผู้อำนวยการกองคลัง      และหวัหน้าส่วนทุกท่าน  ดิฉัน  นางสาวเปรมฤดี  ศิรขัินธ์  ย้ายมาจาก

เทศบาลตำบลคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอ
เมืองสกลนคร โดยสอบได้บัญชีของกรมส่งเสรมิฯ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองคลัง และเลือกโอนย้ายมาทีเ่ทศบาลตำบลปลาโหล  ขอบคุณค่ะ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณครบั  สภาฯ รู้สึกยินดีที ่ท่าน ผอ. กองคลัง ได้เลือกมาทำงานที่ 
ประธานสภาเทศบาล        เทศบาลตำบลปลาโหล เป็นคนจังหวัดสกลนครบ้านเรา ไม่ใกล้ไม่ไกล ไปมา

หาสู่กันได้  ยินดีต้อนรบัครับ  เขา้สู่ระเบียบวาระต่อไป  
 
 



๓ 

 

          ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ   
สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมือ่วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญทา่นสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัย  
ประธานสภาเทศบาล        สามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  

ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที 
(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 

เชิญ ท่าน ส.ท.อุไรวรรณ งามราชจักร ์ครบั   

นางอุไรวรรณ  งามราชจกัร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่ และสมาชิกผู้ 
สมาชิกสภาทศบาล        ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉัน  นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์  สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต ๑  ขอปรกึษาทีป่ระชุม โครงการทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 
หน้าที ่๗  บรรทัดที ่๑๓   “บ้านตาลเนิ้ง  ตำบลปลาโหล”   และ 
หน้าที ่๑๓  บรรทัดที ่๑๑ “บ้านตาลเนิ้ง  ตำบลตาลเนิ้ง”  
ซ่ึงเหน็ว่าทัง้สองโครงการเป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านพังฮอ – บ้านตาลเนิ้ง แต่
ระบุตำบลไม่เหมือนกัน ไม่ทราบว่าถูกต้องหรอืไม่ อย่างไร  ขอบคุณค่ะ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านสมาชิกครบั ถนนเส้นเดียวกันตำบลไม่เหมือนกัน เข้าใจว่าคงมี 
ประธานสภาเทศบาล        เหตุผล  เชิญท่านเลขาฯ ครบั  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร  
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ  ขออนุญาตตัดคำว่า “ตำบลปลาโหล” หน้า ๗

บรรทัดที ่๑๓, ๑๕, ๒๓ และ ๒๕  ขอบคุณครบั   

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  สมาชิกท่านอ่ืนมีแก้ไขไหมครบั  ถ้าไม่มี ผมขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล        ทีป่ระชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัย

สามญั  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมือ่วันที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมือ่วันที่  
๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

   รบัรอง     ๙  เสียง 
ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมือ่วันที่  
๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

   ไม่รบัรอง    ไม่มี 
มติที่ประชุม รบัรอง     ๙  เสียง 

ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เม่ือวันที ่ ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   



๔ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑  การพิจารณาญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ก่อนที่ท่านผู้บรหิารจะเสนอญัตติรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ต่อสภาฯ เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจง ครบั 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร  
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ ในหว้งเดือนสิงหาคมของทุกปี จะเป็นการ

พิจารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยของปีงบประมาณถัดไป ในวาระ
นี้ เป็นการพิจารณารา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประมาณการรายรับไว้ที่ 
๗๐ ล้านบาท เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายรบั ณ ปัจจบุัน ประมาณ 
๕๐ ล้านบาท อีกสองเดือนจะสิ้นปีงบประมาณน่าจะใกล้เคียง ๗๐ ล้านบาท 
ซ่ึงในปีนี้เราได้รบังบประมาณเงินอุดหนุนน้อยลง สำหรับในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ คาดว่าจะได้รับงบประมาณมากขึน้ จึงประมาณการไว้ที ่ ๗๐ 
ล้านบาท และประมาณการรายจ่าย ๗๐ ล้านบาท  ส่วนในการจัดทำโครงการ
ต่างๆ ได้พิจารณาตามประชาคม แผนพัฒนาท้องถิน่ และมีโครงการที่
ผู้บรหิารเหน็ว่าจำเป็นสำหรบัพ่ีน้องประชาชน เช่น ทางเชื่อมระหว่างหมูบ่้าน 
ในส่วนของงบกลางส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณสำหรบัเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ    
ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ นอกนั้น เป็นรายจา่ยประจำ นำเรยีนในภาพรวมให้ท่าน
สมาชิกได้รบัทราบ ขอบคุณครบั       

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  เชิญผู้บรหิารนำเสนอรา่งเทศบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาเทศบาลตำบล

ปลาโหล  ครบั 

 วาระท่ีหนึ่ง   รับหลักการ 

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  
นายกเทศมนตรี        คณะผู้บริหาร หวัหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี ้ ถึง

เวลาที่คณะผู้บริหารจะได้เสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีต่อสภาเทศบาลตำบลปลาโหลอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะ
ผู้บริหารเทศบาลตำบลปลาโหล ขอชี้แจงให้ประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ 
ทุกท่านได้รับทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการ
ดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   ดังต่อไปนี้ 

(รายละเอียดตามรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารแนบท้าย))  



๕ 

 

นำเรียนสมาชิกทุกท่านได้พิจารณา   คณะผู้บริหารตระหนักและให้ความ 
สำคัญกับปัญหาความต้องการของพ่ีน้องประชาชนทุกหมู่บา้น  งบประมาณ
ตั้งไว้ ๗๐ ล้านบาท ส่วนหนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ทีต่้องบรรจุในเทศบัญญัติด้วย นอกนั้นเป็นค่าใช้จ่ายประจำ สำหรับงบ
พัฒนาพยายามให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ีน้อง
ประชาชน รวมทัง้โครงการที่ใช้ประโยชน์รว่มกันทัง้ตำบล และอาจจะรวมไป
ถึงตำบลอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งผมได้รวบรวมข้อมูลปัญหาต่างๆ ของพ่ีน้องประชาชน 
และนำมาพิจารณาเรียงลำดับความสำคัญ สิ่งไหนที่เป็นความต้องการ เป็น
ปัญหาเร่งด่วนก็ต้องรีบแก้ไข นำเรียนท่านสมาชิกเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  งบประมาณรา่ยจา่ยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
ประธานสภาเทศบาล        ต้ังไว้ที ่๗๐ ล้านบาท  เมือ่ท่าน สมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไร  เชิญท่าน ส.ท. 

จนัทรา  พูลพล  ครับ 

นายจนัทรา  พูลพล   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บรหิาร เจา้หน้าทีผู่้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครบั ผม นายจนัทรา พูลพล  

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  ในการจัดทำโครงการต่างๆ สมาชิกเองก็ไม่
ทราบ ฝากช่างหรอืเจา้หน้าทีผู่้รบัผิดชอบแจง้สมาชิกบ้างว่าจะดำเนินการจุด
ไหน อย่างไร บางทีอาจจะไม่ตรงกับปัญหาความเดือดร้อน ซ่ึงสมาชิกเองก็
ต้องปรกึษาหารือกับผู้นำในชุมชนด้วย เพ่ือจะได้ไม่เกิดปัญหาระหว่างผู้นำกับ
สมาชิก ฝากเจา้หน้าทีผู่้เกีย่วข้องด้วย ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านสมาชิกครบั  สมาชิกท่านอ่ืนมีความคิดเหน็อย่างไร  เชิญท่าน  
ประธานสภาเทศบาล ส.ท. ประทิน  ขันธ์ละ  ครับ 

นายประทิน  ขันธ์ละ กราบเรียนทา่นประธาน  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก  และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ ผม นายประทิน ขันธ์ละ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ ในการ

จดัทำงบประมาณแต่ละปี บางครั้งเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้นำกับสมาชิก 
เข้าใจว่าทุกโครงการอยู่ในแผนพัฒนา เพียงแต่ขาดการประสานงาน ผู้นำ
ประชาสัมพันธ์ว่าหมูบ่้านได้โครงการนี้ แต่สมาชิกไม่ทราบ ฉะนั้น ก่อนทีจ่ะ
จดัทำโครงการต่างๆ ควรมีการพูดคุยปรกึษาหารอืกัน ฝากท่านสมาชิกได้
พิจารณารว่มกันโครงการต่างๆ ทีค่ณะผู้บรหิารเสนอมีความเหมาะสมหรอืไม่ 
ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านสมาชิกครบั  โครงการต่างๆ มาจากแผนพัฒนาทีแ่ต่ละหมูบ่้าน 
ประธานสภาเทศบาล ประชาคม สมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายก่อนทีจ่ะลงมติเพ่ือรับหลักการ 

เชิญท่าน ส.ท. สันติ  สุริยะโรจน์  ครับ 

นายสันติ  สุริยะโรจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม 
สมาชิกสภาเทศบาล        นายสันติ สุริยะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ฝากท่านประธานผ่านไปยังกองช่าง ถ้ามี
การจัดทำงบประมาณปีต่อๆ ไป ฝากช่างได้พูดคุยกับสมาชิกบ้าง จะได้รับ
ทราบข้อมูลรว่มกัน และมีการประสานงานร่วมกับผู้นำด้วย  ขอบคุณครับ 



๖ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านสมาชิกครบั ข้อเสนอแนะต่างๆ ฝากท่านผู้บรหิารรับไว้พิจารณา 
ประธานสภาเทศบาล ครับ มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายก่อนที่จะลงมตเิพ่ือรับหลักการแห่ง

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  ถ้าไม่
มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายแล้ว ผมจะขอมตเิพ่ือรับหลักการแห่งร่าง
เทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

   รับหลักการ      ๙  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

   ไม่รับหลักการ    ไม่มี 

มติทีป่ระชมุ  รับหลักการ    ๙  เสียง 
 ไม่รับหลักการ    ไม่มี 
 งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    รับหลักการแหง่ร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณสมาชิกทกุท่านครับ  เมื่อสภาฯ รบัหลักการแล้ว  เห็นควรส่งรา่ง 
ประธานสภาเทศบาล        เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้คณะ 

กรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  ต่อไปจะเป็นการเลือกกรรมการ
แปรญัตติ จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ท่านสมาชิกเห็นสมควร
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติกี่คน เชิญท่าน ส.ท. จันทรา  พูลพล  ครับ 

นายจันทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกท่ีเคารพ  ขอเสนอกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล  ๕ คน   ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ท่าน ส.ท. จันทรา  เสนอ ๕ คน  สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน เชิญ   
ประธานสภาเทศบาล  ท่าน ส.ท. ประยุทธ  สาลีศร ี ครบั  

นายประยุทธ  สาลีศร ี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ เพ่ือนสมาชิกทีเ่คารพทุกท่านครับ   
สมาชิกสภาเทศบาล  ผม นายประยุทธ สาลีศร ี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ขอเสนอกรรมการ   

๓  คน  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ท่าน ส.ท. ประยุทธ  เสนอ ๓ คน  สมาชิกท่านอ่ืนครบั  เชิญท่าน ส.ท.   
ประธานสภาเทศบาล  อุไรวรรณ  งามราชจักร ์  ครบั 

นางอุไรวรรณ  งามราชจกัร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บรหิาร สมาชิกทุกท่าน  ขอเสนอ ๕ คน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอบคุณค่ะ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ท่าน ส.ท. อุไรวรรณ  เสนอ ๕ คน  สมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน 
ประธานสภาเทศบาล  นอกเหนือจากทีท่่านสมาชิกได้เสนอแล้ว เมือ่ท่านสมาชิกมีความเหน็แตกต่าง  

ผมจะขอมติที่ประชุมครบั 



๗ 

 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดเห็นควรเลือกกรรมการแปรญัตติ  ๓  คน 
   เหน็ด้วย     ๑  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดเห็นควรเลือกกรรมการแปรญัตติ  ๕  คน 
   เหน็ด้วย        ๘  เสียง 

มติทีป่ระชุม เห็นควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตต ิ ๕  คน 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ลำดับต่อไป เชิญท่านสมาชิกเสนอผู้ทีเ่หน็สมควรเป็นกรรมการแปรญัตติ โดย 
ประธานสภาเทศบาล  เลือกกรรมการคนที ่๑ ก่อน  เชิญท่าน ส.ท. จันทรา  พูลพล  ครบั   

นายจนัทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเสนอ ท่าน ส.ท. สันติ  สุรยิะโรจน์  ครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอผู้รบัรองไม่น้อยกว่า ๒ คน ครบั  ท่าน ส.ท. คำสอน  พรหมอุดม และท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  ส.ท. ประสพ นาเชียงใต้  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี 

ท่าน ส.ท. สันติ สุรยิะโรจน์ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที ่ ๑ เชิญทา่นสมาชิก
เสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒  เชิญท่าน ส.ท. ประทิน ขันธ์ละ ครบั 

นายประทิน  ขันธ์ละ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่าน  ผม ขอ   
สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอ ท่าน ส.ท. ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ผู้รบัรอง  ท่าน ส.ท. ธวัชวงค์  ผิวบุญเรอืง  และท่าน ส.ท. ประยุทธ  สาลีศร ี 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ท่าน ส.ท. ประสพ      

นาเชียงใต้ เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๒ เชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๓  เชิญท่าน ส.ท. ประยุทธ  สาลีศร ี ครบั 

นายประยุทธ  สาลีศร ี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกทุกท่านครับ ผมขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เสนอท่าน ส.ท. จนัทรา  พูลพล  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ผู้รบัรอง ท่าน ส.ท. สันติ  สุรยิะโรจน์  และท่าน ส.ท. โสภณ  ภูเวียงแก้ว  มี  
ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม ่ ถ้าไม่มี ท่าน ส.ท. จนัทรา  พูลพล  

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๓   เชิญท่านสมาชิกเสนอกรรมการแปรญัตติ 
คนที่ ๔  เชิญท่าน ส.ท. ประสพ  นาเชียงใต้ ครบั 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล  และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ  ผม นายประสพ นาเชียงใต้  สมาชิกสภาเทศบาล 
 เขต ๒  ขอเสนอท่าน ส.ท. โสภณ  ภูเวียงแก้ว  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ผู้รับรอง ท่าน ส.ท. ประทิน ขันธ์ละ และท่าน ส.ท. อุไรวรรณ งามราชจักร ์ 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่   ถ้าไม่มี   ท่าน ส.ท. โสภณ         

ภูเวียงแก้ว  เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔  เชิญทา่นสมาชิกเสนอกรรมการ
แปรญัตติคนที่ ๕  เชิญทา่น ส.ท. สันติ  สุรยิะโรจน์  ครับ 

นายสันต ิ สุรยิะโรจน์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอทา่น ส.ท. ประทิน  ขันธ์ละ  ครบั 

 



๘ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ผู้รับรอง  ท่าน ส.ท. จนัทรา  พูลพล  และท่านรองฯ สุรชัย  พุทธรรม 
ประธานสภาเทศบาล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่ม ีท่าน ส.ท. ประทิน ขันธ์ละ  

เป็นกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕  ครบตามมติทีป่ระชุม ประกอบด้วย 
๑. นายจนัทรา  พูลพล สมาชิกสภาเทศบาล    เสนอ   

นายสันติ  สุรยิะโรจน์   สมาชกิสภาเทศบาล   เป็นกรรมการคนที่ ๑    
ผู้รับรอง ๑) นายคำสอน  พรหมอุดม  สมาชิกสภาเทศบาล 

๒) นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล 
๒.  นายประทิน  ขันธ์ละ   สมาชิกสภเทศบาล    เสนอ 

นายประสพ  นาเชียงใต้   สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการคนที่ ๒    
ผู้รับรอง ๑) นายธวัชวงค์  ผิวบุญเรอืง  สมาชิกสภาเทศบาล 

๒) นายประยุทธ  สาลีศร ี  สมาชิกสภาเทศบาล 
๓.  นายประยุทธ  สาลีศร ี  สมาชิกสภาเทศบาล    เสนอ 
     นายจันทรา  พูลพล    สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการคนที่ ๓    

ผู้รับรอง ๑) นายสันติ  สุรยิะโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒) นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาล 

๔.  นายประสพ  นาเชียงใต้   สมาชิกสภาเทศบาล     เสนอ 
     นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เป็นกรรมการคนที่ ๔    

ผู้รับรอง ๑) นายประทิน  ขันธ์ละ  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒) นางอุไรวรรณ  งามราชจกัร ์ สมาชิกสภาเทศบาล 

๕.  นายสันติ  สรุยิะโรจน์   สมาชิกสภาเทศบาล    เสนอ 
     นายประทิน  ขันธ์ละ  สมาชิกสภาเทศบาล    เป็นกรรมการคนที่ ๕    

ผู้รับรอง ๑) นายจันทรา  พูลพล  สมาชิกสภาเทศบาล 
๒) นายสุรชัย  พุทธรรม  สมาชิกสภาเทศบาล 

 เมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว ที่ประชุมจะต้องกำหนดระยะเวลาเสนอ
คำแปรญัตติ เพ่ือใหส้มาชิก ผู้บริหาร ไดเ้สนอคำขอแปรญัตติภายในเวลาที่
กำหนด เชิญท่านสมาชิกได้เสนอห้วงระยะเวลาครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
เสนอ ผมเสนอกำหนดให้คณะผู้บริหารและสมาชิกเสนอคำแปรญัตติ ตั้งแต่
บัดนี ้ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานที่ยื่นเสนอคำแปรญัตติ ณ ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน
ครบั ถ้าไม่มถืีอว่าที่ประชุมเห็นชอบ 

 มติที่ประชุม           เห็นชอบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ตั้งแต่รับหลักการ จนถึงวันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๓   สถานที่ย่ืนเสนอคำ
แปรญัตติ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ  เชิญทา่นเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 



๙ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๙ “การนัด
ประชุมและการเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็นหน้าที่
ของเลขานุการสภาท้องถิ่น” และข้อ ๑๐๙ วรรคสอง “ให้คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะนั้นๆ” ดังนั้น ขออนุญาตกำหนดวัน เวลา การประชุมครัง้แรก
ของคณะกรรมการแปรญัตติ เพ่ือเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
แปรญัตติ โดยนัดประชุมครั้งแรกในวันนี้ คือวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  คณะกรรมการแปรญัตติจะประชุมครั้งแรกในวันนี้ 
ประธานสภาเทศบาล  เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล หาก

ท่านสมาชิกหรือท่านผู้บริหารเหน็ว่าควรแก้ไขร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สามารถเสนอคำแปรญัตติได้ โดย
ให้แปรญัตติเป็นรายข้อ และเสนอต่อประธานกรรมการแปรญัตติ เมือ่คณะ 
กรรมการแปรญัตติได้พิจารณาเแล้วให้เสนอร่างเทศบัญญัติตามร่างเดิมและ
ตามท่ีมีการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นต่อประธานสภาฯ 
ด้วย เพ่ือจะได้ส่งรายงานให้สมาชิกได้พิจารณาก่อนวันประชุมพิจารณาใน
วาระท่ีสอง ซึ่งกำหนดวันประชุมจะแจ้งให้ท่านสมาชิกรับทราบต่อไป สำหรับ
วันนี้สภาฯ ได้ประชุมเป็นเวลาพอสมควรแล้ว   ผมขอปิดการประชุมครบั 

เลิกประชุม เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

            (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  
                     นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

             (ลงชื่อ)     สุรพัฒน์  พุฒธรรม     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                                     (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  
                          เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
สมัยสามัญ   สมัยที่สาม   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ครั้งที ่๑/๒๕๖๒   
  วันที ่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ (วันทีส่อง)    

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 สันติ  สุริยะโรจน ์  

๔ นายประยุทธ  สาลีศรี สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

๕ นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์ สมาชิกสภาเทศบาล อุไรวรรณ  งามราชจักร์  

๖ นายประทิน  ขันธ์ละ สมาชิกสภาเทศบาล ประทนิ  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  พฒุธรรม  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายคำเขื่อง  ร่มเกษ นายกเทศมนตรี คำเข่ือง  ร่มเกษ  

๒ นายวิชัย  ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรี วิชัย  ศรีโคตร  

๓ นางถาวร  อินทรพานิชย์ รองนายกเทศมนตรี ถาวร  อินทรพานิชย์  

๔ นายละยอม  ทัศมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ละยอม  ทัศมี  

๕ นายสุรสิทธิ์  คำภูแสน เลขานุการนายกเทศมนตรี สุรสิทธิ์  คำภูแสน  

๖ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๗ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์  
 



๑๑ 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 

๘ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  
๙ นายสมทิธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมิทธิ์  พทุธวงศ์  

๑๐ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๑ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เปรมฤดี  ศริิขันธ์  

๑๒ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๓ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจา้พนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว  เรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
เลขานุการสภาเทศบาล        เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี   

พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที ่๑/๒๕๖๓  ซ่ึงเป็นการประชุมสภาฯ วันทีส่อง  ครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล     
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  

ซ่ึงเป็นการประชุมวันทีส่อง ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้รับแจ้ง
จากท่าน ส.ท. ประยุทธ สาลีศรี ขออนุญาตลากิจ เข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมต่อเนื่องจากวันแรกครับ   

 วาระท่ีสอง   แปรญัตติ  

ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ไดส้่งรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียด และกำหนดระยะเวลาให้ผู้บริหารและสมาชิก ยื่นเสนอคำแปรญัตติ
ต่อประธานกรรมการแปรญัตตินับตั้งแต่รับหลักการจนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม 
๒๕๖๓ นั้น  บัดนี ้ ประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงานการพิจารณาร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อย
แล้ว เชิญประธานกรรมการแปรญัตติได้รายงาน ต่อที่ประชุมฯ ครับ 

นายสันติ  สุริยะโรจน์ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ  ที่เคารพ   เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   
ประธานกรรมการแปรญัตติ    ผม นายสันติ สุริยะโรจน์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ในฐานะประธาน

กรรมการแปรญัตติ ตามที่สภาเทศบาลตำบลปลาโหล ในคราวประชุมสมัย
สามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ นั้น ให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาอย่างละเอียด พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกและ
ผู้บริหารยื่นเสนอคำแปรญัตติฯ ต่อประธานกรรมการแปรญัตติ ตั้งแตร่ับ
หลักการ จนถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น ปรากฏวา่ ไมมี่สมาชิกหรือ
ผู้บริหารยื่นเสนอขอแปรญัตติต่อประธานกรรมการแปรญัตติ  คณะกรรมการ



๑๒ 

 

แปรญัตติ ในคราวประชุมเพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมือ่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มี
ความเห็นว่า ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ มีความเหมาะสมแล้ว ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมการขอสงวนความเห็น   
และมตทิี่ประชุมเหน็ด้วยกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และคงไว้ตามร่างเดิม  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านประธานกรรมการแปรญัตติครับ  ตามทีป่ระธานกรรมการแปร   
ประธานสภาเทศบาล ญัตติได้รายงานแล้ว ไม่มีสมาชิกหรือผู้บริหารยื่นเสนอขอแปรญัตติ ไม่มีการ

แก้ไข และมีมติคงไว้ตามร่างเดิม  ซึ่งในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ปรึกษา
เฉพาะที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแกไ้ขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมจะ
ได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน ที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  ถ้าที่ประชุม
ไมมี่ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน รา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คงไว้ตามร่างเดิม  เข้าสู่วาระที่สามลงมติ   

 วาระท่ีสาม  ลงมติ 

เมื่อที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน คงไว้ตาม
ร่างเดิมที่คณะผู้บริหารเสนอ  ในการพิจารณาวาระที่สามจะไม่มีการอภิปราย 
เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร สมาชิกท่าน
ใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปราย 
ลำดับต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่ จึงขอมติที่
ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ฉบับนี้  ตราเป็น เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

   เห็นชอบ        ๙  เสียง 
ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

   ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบ    ๙  เสียง 

ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

                    เห็นชอบให้นำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔  ตราเป็น เทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   



๑๓ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

 ๕.๑  โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครบั สำหรับโครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 

ประจำปี ๒๕๖๓  ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ วัดราม
วิทยาลัย ประกอบกบัพรุ่งนี้เป็นวันข้าวประดบัดิน ซึ่งเป็นประเพณีในช่วง
เข้าพรรษา ขอนำเรียนกำหนดการคร่าวๆ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการทำบุญ 
ตักบาตร ซึ่งเข้าใจว่าท่านสมาชิกคงอยากร่วมกจิกรรมในหมู่บ้านก่อน เสร็จ
แล้วค่อยมาร่วมกิจกรรมที่วัดรามวิทยาลัย หรือท่านสมาชิกจะมาร่วมทำบุญ
ตักบาตรในช่วงเช้าก็แล้วแต่ความสะดวก ซึ่งประมาณเก้าโมงจะเป็นพิธีเปิด 
นำเรียนเพื่อรับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมจะมาร่วม 
ประธานสภาเทศบาล   ทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า หรือจะมาร่วมพิธีเปิดเลยแล้วแต่ความสะดวก ซ่ึง

จะมีพิธีเปิดประมาณเก้าโมง เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทู้ถาม 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่าน ส.ท. จนัทรา  พูลพล  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล          

 ๖.๑  การซ่อมแซมถนนลูกรังภายในพื้นที่   

นายจันทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล        เกี่ยวกับงบประมาณวัสดุลูกรัง  ในปีที่แล้วการซ่อมแซมถนนลูกรังยังไม่ทัว่ถึง 

ในปีนี้อยากให้ดำเนินการก่อนฤดูเก็บเกี่ยวโดยเฉพาะถนนเพ่ือการเกษตรที่
ชำรุด เช่น ถนนบ้านดงคำโพธิ์บริเวณสี่แยกผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยว  หน้า
บ้านนางละม้าย วิลาวรรณ น้ำกัดเซาะ รถผ่านแทบจะไม่ได้ และถนนหลายๆ 
สายในพ้ืนที่ ฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณาดว้ย ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่าน ส.ท. จันทรา ครับ เชิญท่าน ส.ท. อุไรวรรณ  งามราชจักร์  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้ทรงเกยีรติ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถนนสายโรงยาง - ร้าน

คาราโอเกะ น้ำกัดเซาะถนนเป็นร่องลึก ฝากท่านผู้บริหารด้วย ขอบคณุค่ะ  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่านสมาชิกครับ  เชิญท่าน ส.ท. ประทิน  ขันธ์ละ  ครบั   
ประธานสภาเทศบาล 

นายประทิน ขันธ์ละ   กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ถนน 
สมาชิกสภาเทศบาล        ลูกรังเส้นป่ามัน - ดงคำโพธิ์ เสียหายมากเนื่องจากน้ำกัดเซาะ ไม่มีท่อลอด 



๑๔ 

 

ถนน น้ำไหลผ่านถนนบริเวณหน้าบ้านตำรวจ - บ้านครูศรี  ถ้าเป็นรถ
มอเตอร์ไซค์จะขับข่ีลำบาก ฝากท่านผู้บริหารพิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ช่วงหน้าฝนก็เป็นธรรมดา ฝนตกติดต่อกัน ๔ - ๕  
ประธานสภาเทศบาล วัน  ถนนเสียหายหลายจุด ถ้ามีงบประมาณฝากท่านผู้บรหิารด้วย  เชิญท่าน

นายกฯ ครับ   

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่านครับ  ก่อนอ่ืนต้อง 
นายกเทศมนตรี     ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  สำหรับการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตั้งงบประมาณไว้สามแสนบาท ใช้
ไปแล้วหนึ่งแสนบาท โดยได้ซ่อมแซมถนนทางเข้าดอนลิ่ม และสี่แยกทางเข้า
สวนอดีตนายกฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลืองบประมาณสองแสนที่จะให้ช่าง
ออกสำรวจถนนในพื้นทีเ่พ่ือซ่อมแซมให้แล้วเสร็จเป็นสายๆ ไป สำหรับถนน
เส้นที่จะเข้าแหล่งท่องเที่ยวได้รับงบประมาณจากอำเภอฯ อยู่แล้ว ในส่วนปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ต้ังงบประมาณไว้ทีส่ามแสนเช่นกัน นำเรียนทุกท่าน
ได้รับทราบร่วมกัน  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ฝากถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรสายไปนาหมอสมิทธิ์   
ประธานสภาเทศบาล เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะมาก ถ้างบประมาณลูกรังยังพอมี หลังจากฤดูฝนแล้ว 

ฝากท่านผู้บริหารพิจารณา  เชิญท่าน ส.ท. คำสอน  พรหมอุดม  ครับ   

๖.๒ งบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้าน  
นางเกตุ - สะพานลำห้วยปลาหาง  

นายคำสอน  พรหมอุดม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้ทรงเกียรติ และผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน ครบั ผม นายคำสอน  พรหมอุดม 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มีข้อพิพาทถนนหนา้บ้านนางเกตุ สิ้นสุดที่สะพาน
ลำห้วยปลาหาง มีการถมที่และฝังรั้วใหมแ่ต่ขยับรั้วล้ำออกมา ทำให้ผู้ใช้ถนน
ร่วมในบริเวณนั้นเดือดร้อน ถ้าทำเปน็ถนนคอนกรตีจะได้เป็นถนนถาวร คงจะ
สามารถแก้ไขปัญหาได ้ฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณาด้วย  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่าน ส.ท. คำสอน   เชิญท่านนายกฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทีเ่คารพทุกท่านครับ สำหรบัถนน 
นายกเทศมนตรี     สายดังกล่าว ผมรับทราบแล้ว และจะให้ช่างออกตรวจสอบว่ามีการลุกล้ำมาก

น้อยเพียงใดจะได้ทราบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไขต่อไป ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  เชิญท่าน ส.ท. จันทรา  พลูพล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

๖.๓ การจัดกิจกรรมโครงการว่ิงจ้าวสนาม  ประจำปี ๒๕๖๓    

นายจันทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        ในปีนี้จะจัดกิจกรรมโครงการวิ่งจา้วสนามหรือไม่ อย่างไร ขอบคุณครับ 



๑๕ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ท่านสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวิ่งจา้วสนาม  เชิญท่านนายกฯ  
ประธานสภาเทศบาล ครบั 

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี        โครงการวิ่งจา้วสนาม ประจำปี ๒๕๖๓ ในปีนีจ้ัดขึ้นเหมือนทุกปีท่ีผ่านมา แต่

ยังไม่กำหนดวันที่แน่นอน แต่จะจัดกิจกรรมใหแ้ล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ 
ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทีเ่ข้า

รว่มประชุม และการประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุม
สภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 

                                 (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

            นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

         (ลงชื่อ)   ประสพ  นาเชียงใต ้ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายประสพ  นาเชียงใต้) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)    อุไรวรรณ  งามราชจักร์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางอุไรวรรณ  งามราชจักร์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)   โสภณ  ภูเวียงแก้ว กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว)        
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  ในคราว
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    ยุทธสันต์  เหมะธุลิน    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน)  

                 ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 



๑๖ 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 

 

            - รา่งเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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