
๑ 

 

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 
วันที ่ ๒๗  สิงหาคม  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  



๒ 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๗ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร ์  

๘ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  
๙ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เปรมฤดี  ศิริขันธ์  

๑๐ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๑ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๒ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๓ นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที ่๒/๒๕๖๓  วันที่  ๒๘ 

สิงหาคม  ๒๕๖๓  เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม  ครั้งที่ ๓ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๓  ประจำปี  
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เชญิท่านเลขาฯ ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้บรหิาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครบั ระเบียบวาระ ๔.๑ แผนพัฒนา

ท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพ่ิมเติม  ครั้งที่ ๓  ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเทศบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๕) แล้ว แตมี่ความจำเป็นต้องเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซ่ึงตามระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ “ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติ



๓ 

 

แล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิน่ คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” 
ซ่ึงผู้บริหารได้จัดทำประกาศเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
จึงนำเรียนให้สภาฯ ได้รับทราบ  ขอบคุณครับ     

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  เชิญท่านผู้บริหาร ครับ    
ประธานสภาเทศบาล         

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านคณะผู้บริหาร ท่าน 
นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีท่านปลัดเทศบาลได้

นำเรียน เทศบาลมีความจำเป็นต้องมีการเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ 
เพ่ือให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำกลุ่ม
จังหวัด เพ่ือการบูรณาการแผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณใน
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาบตำบลปลาโหล และคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล เมื่อคราวประชุมวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
มีมติเห็นชอบในการนำร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ของเทศบาลตำบลปลาโหลเสนอต่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล ซึ่งได้พิจารณาอนุมตัิร่างแผนพัฒนาท้องถิน่
แล้วเมื่อวันที ่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และให้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนั้น เพ่ือให้การนำแผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ไปสู่การปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ เมื่อ
นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหลได้อนุมัติแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๓ ซ่ึง
ใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนี้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียด
การแก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิน่ ซึ่งท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จาก
แฟ้มระเบียบวาระการประชุม ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  ตามประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
ประธานสภาเทศบาล        ๒๕๖๕) แก้ไข เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย 

ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยถือว่าสมาชิกทุกท่านรับทราบ ขอบคุณครับ 



๔ 

 

๔.๒  รายงานโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (กระทรวงมหาดไทย) 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้บรหิาร ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครบั  ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับ

งบประมาณตามโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมทั้งหมด ๒๐๔ 
โครงการ เทศบาลได้ส่งโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณ และได้รับอนุมติั
งบประมาณ จำนวน  ๑๒  โครงการ  ดังนี้ 
๑. โครงการขุดลอกหนองห้วยกว้าง  บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ ๑๐ 

งบประมาณ  ๑๖๑,๐๐๐  บาท 
๒. โครงการขุดลอกห้วยกกแดง  บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ ๑๐ 

งบประมาณ  ๑๕๘,๐๐๐  บาท 
๓. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยศาลา  บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที ่๑๐ 

งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
๔. โครงการขุดลอกห้วยกุดเรือ  บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๑๔ 

งบประมาณ  ๑๒๙,๐๐๐  บาท 
๕. โครงการขุดลอกห้วยคำโพธิ์  บ้านโค้งป่ากล้วย  หมู่ที่ ๑๕ 

งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
๖. โครงการขุดลอกหนองน้ำคำ  บ้านไฮ่  หมู่ที่ ๕ 

งบประมาณ  ๔๖๒,๐๐๐  บาท 
๗. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยท่า  บ้านดงเชียงเครือ  หมู่ที ่๙ 

งบประมาณ  ๗๑๑,๐๐๐  บาท 
๘. โครงการขุดลอกหนองปืน  บ้านผักตบ  หมู่ที่ ๗ 

งบประมาณ  ๖,๐๕๓,๐๐๐  บาท 
๙. โครงการขุดลอกหนองโอนซา  บ้านผักตบ  หมู่ที ่๑๖ 

งบประมาณ  ๔๗๐,๐๐๐  บาท 
๑๐. โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยบักหนั  บ้านปลาโหล  หมู่ที่ ๔ 

งบประมาณ  ๔๔๐,๐๐๐  บาท 
๑๑. โครงการขุดลอกหนองกอเตย  บ้านปลาโหลน้อย  หมู่ที่ ๑๐ 

งบประมาณ  ๔๕๙,๐๐๐  บาท 
๑๒. โครงการขุดลอกหนองสระน้ำประปา  บ้านงิ้ว  หมู่ที่ ๒ 

งบประมาณ  ๔๙๗,๐๐๐  บาท 
รวมงบประมาณทัง้สิ้น  ๑๐,๖๔๐,๐๐๐  บาท 

ซึ่งเปน็เรื่องน่ายินดีที่พ่ีน้องประชาชนไดร้ับประโยชน์จากโครงการที่เสนอและ
ได้รับอนุมติังบประมาณ นำเรียนท่านสมาชิกได้รับทราบถึงการดำเนินงาน
โครงการต่างๆ ในพ้ืนที่  ขอบคุณครับ 



๕ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณคณะผู้บรหิาร ทา่นปลัดเทศบาลที่ได้เสนอโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนา

ความเป็นอยู่ของพีน่้องประชาชน  เชิญท่าน ส.ท.สันติ  สุริยะโรจน์ ครับ 

นายสันติ  สุริยะโรจน์ กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ ที่เคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครบั 
สมาชิกสภาเทศบาล        ถือโอกาสนี้ ขอบคุณท่านผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่

เล็งเห็นความสำคญัของพ่ีน้องประชาชน โครงการที่ได้รับอนุมัติสามารถช่วย
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง เก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลน  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.สันติ ครับ ท่านผู้บริหารเองได้มองภาพรวมทั้งตำบล ส่วน 
ประธานสภาเทศบาล ไหนที่สามารถแก้ไขปัญหาต้องช่วยกัน ให้ความร่วมมือในการเสนอความเห็น

แนวทางทีเ่ห็นว่าเป็นประโยขน์และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
พ่ีน้องประชาชนโดยรวมได้ มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมครับ 
หรือมีข้อสงสัยอยากจะสอบถาม ถ้าไม่มี เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

๔.๓  โครงการที่ได้รับอนุมัติจากเงินเหลือจ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)   

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญทา่นเลขาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล ผู้บรหิาร และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ ตามท่ีเทศบาลได้รับจัดสรร

งบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ  ได้แก่  
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกศาลา-แยกดงเชียงเครือ 
ดงคำโพธิ์   จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐  บาท  เสนอราคา  ๖,๓๖๘,๐๐๐  บาท  
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพรสวรรค์ - โคง้ป่ากล้วย  
จำนวน  ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท  เสนอราคา  ๖,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
เมื่อผ่านขบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว คงเหลือเงินเหลือจ่ายประมาณเจ็ดล้าน
บาท จึงได้เสนอโครงการเพื่อขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายนั้น และได้รับการ
พิจารณา ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้าง
โรงเรียนบ้านโคกศาลาไปอา่งขามป้อม จำนวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท นำเรียน
สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  เชิญท่าน ส.ท.จันทรา  พูลพล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายจนัทรา  พลูพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามทีท่่านเลขาฯ ได้รายงานเกีย่วกบัการเสนอ

โครงการขอใช้เงินเหลือจ่ายหรือโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่างๆ ขอบคุณ
ผู้บริหาร ท่านเลขาฯ ทีเ่ล็งเห็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชน แสดงให้
เห็นถึงประสิทธิภาพในการทำงาน และต้องขอขอบคุณที่ท่านผู้บริหารที่ได้
พิจารณาซ่อมแซมถนนหัวสะพานบ้านโนนอุดม นำยางมะตอยไปซ่อมแซม
ตรงที่เปน็หลุมทำให้การเดินทางสัญจรไปมาสะดวกข้ึน  ขอบคุณครับ 



๖ 

 

นายยทุธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.จันทรา ครับ ขอบคุณทุกท่านที่ได้ทำงานเพ่ือให้ได้ 
ประธานสภาเทศบาล        งบประมาณมาพัฒนา นำเรียนเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้รบัทราบโครงการที่จะ

ดำเนินการในพ้ืนที่ สมาชิกท่านใดสงสัยครับ ถ้าไม่มี เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป   

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  

๕.๑  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร ทีเ่คารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ครับ สืบเนื่องจากเทศบาลได้รับงบประมาณจากบ้านพักเด็กและครอบครัว 

จังหวัดสกลนคร เพ่ือจัดการอบรมให้กับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล
ปลาโหลและผู้ปกครองในพ้ืนที่ จำนวน ๑๐๐ คน จะจัดอบรมในวันพรุ่งนี้ ณ 
โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ เรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด หนังส ือ
เรียนเชิญทา่นสมาชิกคงได้รับแล้ว ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมในพิธีเปิดครับ  ระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล วาระต่อไป  เชิญท่านเลขาฯ ครบั 

๕.๒ โครงการรณรงค์เดนิ ว่ิง ปั่น เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำป ี๒๕๖๓ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร ทีเ่คารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ครับ  ทีผ่่านมาเคยจัดกิจกรรมในห้วงเดือนมีนาคม แตเ่นื่องจากสถานการณ์

โควิดจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได ้ ส่วนจะจัดกิจกรรมวันไหนนั้นต้องประสาน
สาธารณสุขอำเภอฯ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นงบประมาณของ สป.สช. 
และมีการจัดตารางกิจกรรมระดับอำเภอเรียบร้อยแล้ว จึงต้องพิจารณาว่าจะ
สามารถจัดกิจกรรมได้หรือไม่ ซ้ำซ้อนกับตำบลอ่ืนหรือไม่ หากได้กำหนดวันที่
แนน่อนแล้วจะนำเรียนทา่นสมาชิกอีกครั้ง  ขอบคุณครบั 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ได้ข้อสรุปอย่างไรคงจะได้แจ้งท่านสมาชิกเข้าร่วม 
ประธานสภาเทศบาล        กิจกรรมอีกครั้ง  เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป  เชิญท่านเลขาฯ  ครับ 

๕.๓  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปี ๒๕๖๓   

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บรหิาร ทีเ่คารพครับ 
เลขานุการสภาเทศบาล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย ประจำปี ๒๕๖๓ จัดอบรมทีโ่รงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ให้กับ
นักเรียน ๘๐ คน ในวันที ่๑๒-๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ โดยเทศบาลได้สนับสนุน
งบประมาณให้กับโรงเรียน เรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป  เชิญท่านเลขาฯ  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         



๗ 

 

๕.๔ โครงการยกระดับศูนย์การเรยีนรู้ไอซทีีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร ทีเ่คารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ครบั โดยทีส่ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ

(สตช.) ได้จัดทำโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชนขึ้น โดยการปรับปรุงศูนย์ ICT เดิม โดยการเปลี่ยนอุปกรณช์ุดใหม่
ทัง้หมด ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑๒ ชุด เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์
กระจายสัญญาณ โทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ โต๊ะ เคาเตอร์ เป็นต้น ในห้วง
เดือนตุลาคมเป็นต้นไป จะมีเจ้าหน้าที่มาประจำศูนย ์๑ คน โดยทำสัญญากับ
กระทรวง ICT ฉะนั้น โอกาสต่อไปคงจะมีโรงเรียน กลุ่มนักเรียนมาฝึกอบรม 
หรือใช้บริการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ  ครบั  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมครับ  เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครับ 

๕.๕  ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายดลุยสิทธิ  งามราชจักร์   เนื่องจากเทศบาลได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล คัดเลือกกิจกรรมหรือผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเทศบาลไดส้่งกิจกรรม 

ประเภทแหล่งท่องเทีย่วหาดสวนหิน หรือโครงการตามฮอยวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณ ี ชมของดีนำสู่นวัตวิถีชุมชนดงคำโพธิ์(หาดสวนหินถิ่นวาริชภูมิ) ซ่ึง
เทศบาลฯ ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบตัิงาน
ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งทา่นผู้บริหารคงจะได้ไปรับมอบ
เกยีรติบัตรต่อไป นำเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านไดร้ับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณหัวหน้าสำนักปลัดครับ  ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ  เพ่ิมเติมครบั   
ประธานสภาเทศบาล ถ้าไม่มี  เข้าสู่ระเบยีบวาระกระทูถ้าม 

ระเบียบวาระที ่ ๖ กระทู้ถาม 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่าน ส.ท.คำสอน  พรหมอุดม  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล          

 ๖.๑  การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปา 
บ้านดอนยานาง  หมู่ที่ ๓ 

นายคำสอน  พรหมอุดม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ คณะท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  ผม นายคำสอน  พรหมอุดม  สมาชิก

สภาเทศบาล  เขต ๒  ขอนำเรียนปรึกษาเกีย่วกับปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ
สำหรับผลิตน้ำประปาบา้นดอนยานาง ซึ่งผมเป็นผู้ดูแลเปิด-ปิดมาหลายป ีจะ
มีวิธีการแก้ไขอย่างไร และถ้ามีงบประมาณหรือได้รับเงินอุดหนุนจะขอเพ่ิม
บ่อพักนำ้ได้หรือไม ่ เพ่ือจะได้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ซ่ึงประปาบ้าน
ดอนยานางเป็นประปาผิวดินบางครัง้ผลิตไม่ทัน ฝากท่านนายกฯ ได้พิจารณา



๘ 

 

ครับ และขอติดต้ังไฟฟ้าบริการเพ่ิมเนื่องจากเส้นทางไปประปาหมู่บ้านเป็น
สามแยก ถ้าสามารถตดิตั้งได้ขอเพ่ิมเป็นสองจุด  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ไฟฟ้าผลิตน้ำประปาไม่เพียงพอ จะสามารถแก้ไข 
ประธานสภาเทศบาล        ได้หรือไม่  เชิญท่าน ส.ท.ประทิน  ขันธ์ละ  ครับ 

นายประทิน  ขันธ์ละ กราบเรยีนท่านประธาน ท่านสมาชิก  ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายประทิน  ขันธ์ละ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  ขออนุญาตเพ่ิมเติม 

ประปาบ้านดอนยานางเป็นปลายสายเสาสุดท้าย และมีโรงสีกัน้ ถา้มีการสี
ข้าวประปาจะไมส่ามารถทำงานได้เลย ปกติไฟฟ้าจะอยู่ที่ ๒๒๐-๒๔๐ โวลต์ 
แตผ่มเคยไปเชคจะอยู่ที่ ๑๙๐ โวลต์ การแกไ้ขปัญหาคือเปลี่ยนหม้อแปลง
ใหม่ ลักษณะเดียวกันกับบ้านไฮ่ และเกี่ยวกับไฟฟ้าบริการบ้านไฮ่ที่บ้านเรือน
ขยายออกไป สามารถติดตั้งเพ่ิมได้หรือไม่ ขอบคุณครับ   

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.ประทิน ที่ให้ข้อเสนอแนะ เชิญท่านนายกฯ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล         

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรี         เรื่องทีท่่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือเพ่ิมบ่อพักน้ำ จะดำเนินการ

ไดห้รอืไม ่ อย่างไร ให้ช่างออกไปตรวจสอบ ได้ขอ้สรุปอย่างไร ถ้าสามารถ
แก้ไขได้ก็จะดำเนินการต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ในเรื่องการขยายเขตไฟฟ้า นำเรียนว่ามี 

หนังสือแจ้งเกี่ยวกับไฟฟ้าครัวเรือนห้ามท้องถิ่นอุดหนุน เนื่องจากไฟฟ้าจะมี
งบประมาณ ๗๕,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือน แตถ่้าเกินจำนวนจะคิดจากผู้ใช้ไฟ 
ฉะนั้น ครวัเรือนมีพ้ืนที่ใกล้เคียงกับเสาไฟ ถ้าขยายออกไปไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ 
บาท ไฟฟ้าจะขยายให้ หรือถ้าเปน็ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้รวบรวมรายชื่อ 
แนบสำเนาทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน ยื่นที่ไฟฟ้าด้วยตนเอง น่าจะได้รับการ
พิจารณาเร็วขึ้น ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  เชิญทา่น ส.ท.สันติ สุริยะโรจน์ ครับ  
ประธานสภาเทศบาล         

นายสันติ  สุริยะโรจน์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ เพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกทา่นครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีท่านเลขาฯ ได้ชี้แจง ผมได้รวบรวมเอกสารเพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสายบ้าน 

ไฮ่-ดงคำโพธิ์ จากสี่แยกนาตาปุ๋ย ความยาวประมาณ ๘๐๐ เมตร ถ้าผมนำ
เอกสารทีร่วบรวมแล้ว ให้เทศบาลออกหนังสือรับรอง และนำไปยื่นที่ไฟฟ้า 
ได้หรือไม่  ขอบคุณครับ 

 



๙ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.สันติ ครับ  ตามที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงแล้ว ให้เทศบาลออก 
ประธานสภาเทศบาล        หนังสือรับรองและนำไปยื่นที่ไฟฟ้าในเบื้องต้นก่อน และถ้าไฟฟ้าให้คำแนะนำ

อย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น  เชิญท่าน ส.ท.จันทรา  พูลพล ครับ 

 ๖.๒  การซ่อมแซมถนนลูกรัง 

นายจนัทรา  พูลพล กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล เกีย่วกับการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยเฉพะถนนเพ่ือการเกษตร ฝากกองช่างได้

ออกสำรวจ เพ่ือจะได้ซ่อมแซมก่อนฤดูเก็บเกีย่วด้วย ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.จันทรา ครับ อยากให้พิจารณาดำเนินการก่อนฤดูเก็บเกี่ยว   
ประธานสภาเทศบาล        เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรี         ขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ข้อเสนอแนะ  ผมให้ช่างออกสำรวจถนนสายบ้าน

โนนอุดม-นาบ่อ ที่ต้องปรับปรุง และถนนสายอ่ืนๆ จะรีบดำเนินการโดยเร็ว 
ขอบคุณครับ   

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

 ๖.๓  การเปลี่ยนระบบประปา  บ้านผักตบ  หมู่ที่ ๑๖ 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหนา้ทีทุ่กท่านครับ  ประปาบ้านผักตบ หมู่ที ่๑๖ สร้างมาประมาณ ๒๘ ปี 

ระบบการล้างไม่สะดวก มีความซับซ้อน ไมเ่หมอืนประปารุ่นใหม ่ ชาวบ้านก็
บ่นไม่สะอาดบ้าง น้ำขุ่นบ้าง ถ้าจะเปลี่ยนใหม่ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพ ครับ  อยากได้ประปาใหม ่ สามารถทำได้หรือไม ่ 
ประธานสภาเทศบาล        เชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
นายกเทศมนตรี         เรื่องระบบประปาใหม่ ผมเองก็ไม่ชัดเจนว่ามีความแตกต่างอย่างไร ต้องให้

ช่างออกตรวจสอบ เปลี่ยนได้หรือไม่ อย่างไร ต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง ต้องดู
ความคุ้มคา่ต่างๆ ด้วย  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  เชิญท่านเลขาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ขออนุญาตเพ่ิมเติมเรื่องการเปลี่ยนถัง

ประปาจะพยายามนำเสนอหน่วยงานอื่นที่มีงบประมาณเพ่ือขอเงินอุดหนุนใน
ปีงบประมาณต่อไป นำเรียนว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รฐับาลได้
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถ้าจะเสนองบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕ ต้อง
เริ่มเสนอภายในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาและใน



๑๐ 

 

ร่างของสำนักงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ฉะนั้น ประปาหมู่ที่ 
๑๖ จะนำเสนอในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมครับ ต้องขอขอบคุณ  
ประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิก ขอบคุณคณะผู้บริหาร ขอบคุณทุกท่านทีเ่ข้าร่วมประชุมในวนันี้ 

สภาฯ ได้ประชุมครบทุกวาระแล้ว ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล
ปลาโหล สมัยสามัญ สมัยทีส่าม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๔.๓๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

                        นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

        (ลงชื่อ)   ประสพ  นาเชียงใต้ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายประสพ  นาเชียงใต้) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)    อุไรวรรณ  งามราชจักร ์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางอุไรวรรณ  งามราชจักร)์ 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)   โสภณ  ภูเวียงแก้ว กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว)        
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ทีป่ระชุมฯ มมีติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม     
ครั้งที ่๒/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมือ่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    ยุทธสันต์  เหมะธุลิน    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน)  

                 ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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