
๑ 

 

สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ   สมัยที่ส่ี   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  วันที ่ ๓๐  พฤศจิกายน  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 - ลา  

๙ นายดิเรก  นาคอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ดิเรก  นาคอินทร์  

๑๐ นายธวัชวงค์  ผวิบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล - ลา 

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  
๘ นายสะอาด  ภูนารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภูนารถ  



๒ 

 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมิทธิ์  พุทธวงศ์  

๑๐ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๑ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง เปรมฤดี  ศริิขันธ์  

๑๒ นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สราพร  ปัจสา  

๑๓ นายจักรวาฬ  จันทร์หล้า หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม จักรวาฬ  จันทร์หล้า  

๑๔ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใจ 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  

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

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีส่ี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการ

ประชุม  วันนี้ท่าน ส.ท. ประสพ  นาเชียงใต้  และ ท่าน ส.ท. ธวัชวงค์      
ผิวบุญเรือง  ขออนุญาตลากิจ เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม    

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

๑.๑ แนะนำพนักงานเทศบาลโอน(ย้าย) มาใหม่ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญพนักงานเทศบาลแนะนำตัวต่อสภาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นางสาวสราพร  ปัจสา กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร ท่านปลัด 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา      เทศบาล และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางสาวสราพร ปัจสา ย้ายมาจาก 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  
ภูมิลำเนาอยู่ทีบ่้านผักตบ  รู้สึกยนิดีและดีใจทีไ่ด้กลับมาทำงานรับใช้พ่ีน้อง
ประชาชนภูมิลำเนาตนเอง ขอบคุณทุกท่านที่ต้อนรับด้วยความอบอุ่น ถ้ามี
อะไรที่ทำไปโดยพละการ หรือบางเรื่องที่ยังไม่รู้ก็ต้องขอคำแนะนำจากท่าน
สมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร พี่ๆ เพ่ือนๆ ทุกท่านด้วย   ขอบคุณค่ะ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณครบั  เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 
ประธานสภาเทศบาล           
 



๓ 

 

 ๑.๒  ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร  
     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่านเลขาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล           

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร  
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครับ ในระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่องประกาศกำหนด

จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ปลาโหล และนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๐ 
กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศกำหนดจำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่หรือ
ผู้บริหารท้องถิน่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกำหนด ดังนั้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร จึง
ไดป้ระกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหลและนายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล 
ดังต่อไปนี้  
ข้อ ๑ เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง การคำนวณค่าใช้จ่ายให้เป็นไป
ตามประกาศนี้ ดังนี้ 
(๑) กรณีท่ีเป็นการเลือกตัง้ครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้
จ่ายไปตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง
จนถึงวันเลือกตั้ง  

(๒) กรณีท่ีเป็นการเลือกตั้งอันเนื่องมาจากการครบวาระ ให้คำนวณ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไปตั้งแต่หนึ่งร้องแปดสิบวันก่อนวันที่ครบวาระจนถึง
วันเลือกตั้ง 

(๓) กรณีท่ีเป็นการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่าย
ไปตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง 

ข้อ ๒  ผู้สมัครแต่ละคนต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกินจำนวนเงิน ดังนี้ 
๑) สมาชิกสภาท้องถิน่    จำนวน  ๑๒๕,๐๐๐   บาท 
๒) ผู้บริหารท้องถิน่  จำนวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๓ กรณีท่ีมีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและไมม่ีการรับ
สมัครใหม่ ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกิน ๑ ใน 
๓ ของจำนวนเงินตาม ข้อ ๒   
ข้อ ๔ กรณีที่มีการเลือกตั้งใหม่ ก่อนประกาศผลการเลือกตั้งและมีการรับ
สมัครใหม่ ผู้สมัครแตล่ะคนจะต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนเงินตาม ข้อ ๒  



๔ 

 

ข้อ ๕ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายตามประกาศฉบับนี้ ให้มีผลใช้ได้ตลอดไปจนกว่า
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะมีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย
ขึ้นใหม่ 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๓  
นำเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ เป็นการเตรียมความ 
ประธานสภาเทศบาล        พร้อมครับ  ถ้าไม่มีท่านใดสงสัย  เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ   

          ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ   
สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที ่๑/๒๕๖๓     
เมือ่วันที ่๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญทา่นสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัย  
ประธานสภาเทศบาล        สามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๓  และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที 

(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 

 สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  
        ทีป่ระชุม เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัย

สามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมือ่วันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่      
๑/๒๕๖๓  เมือ่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
 รบัรอง     ๘  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่      
๑/๒๕๖๓  เมือ่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓  และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
 ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติที่ประชุม รบัรอง     ๘  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 

    รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมือ่วันที ่๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๓  และวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๒.๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ   
สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที ่๒/๒๕๖๓   
เมือ่วันที ่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 



๕ 

 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญทา่นสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัย  
ประธานสภาเทศบาล        สามัญ  สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ 

๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๓  ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที 

(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 

 สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  
        ทีป่ระชุม เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัย

สามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมือ่วันที่    
๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่      
๒/๒๕๖๓  เมือ่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓   
รบัรอง     ๘  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สาม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่      
๒/๒๕๖๓  เมือ่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓   
 ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติที่ประชุม รบัรอง     ๘  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมือ่วันที ่          
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓   

๒.๓  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยประชุม   
วิสามัญ  ครั้งที ่๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
และวันที ่ ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญทา่นสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัย  
ประธานสภาเทศบาล        ประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน 

๒๕๖๓  และวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที 

(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลา ๒๐ นาที) 

 สมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมครับ  ถ้าไม่มี  ผมจะขอมติ  
        ทีป่ระชุม เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัย

ประชุมวิสามัญ  ครัง้ที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมือ่วันที่  ๒๓  กันยายน 
๒๕๖๓  และวนที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 



๖ 

 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยประชุมวิสามัญ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓     
เมือ่วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๖๓  และวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  
รบัรอง     ๘  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยประชุมวิสามัญ  ครัง้ที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓     
เมือ่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓  และวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓     
 ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติทีป่ระชมุ รบัรอง     ๘  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยประชุม
วิสามัญ  ครั้งที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมือ่วันที ่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
และวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องที่คณะกรรมการทีส่ภาเทศบาลตั้งขึ้นพจิารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๔.๑  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล        ตำบลปลาโหล ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาแล้ว ผู้บริหารต้องเสนอต่อ

สภาฯ ได้รับทราบ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เชิญ
ท่านผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ ครับ   

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  
นายกเทศมนตรี        คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการรายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ของเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  โดยได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน และได้จัดทำแผนการดำเนินงานเป็นโครงการพัฒนา
และกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนั้น จึงขอรายงานการติดตาม
และประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิน่ของเทศบาลตำบลปลาโหล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อสภาเทศบาลตำบลปลาโหล โดยไดก้ำหนด
โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี้ 



๗ 

 

  ยุทธศาสตร ์                แผนพัฒนาท้องถิ่น 
         (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

                       โครงการ งบประมาณ 
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  ๒๔ ๑,๓๕๕,๐๐๐ 
การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์เพ่ือสร้าง  ๒๙  ๕,๖๓๐,๐๐๐ 
ศักยภาพในการแข่งขัน 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก  ๔๔     ๑๕,๖๙๗,๐๐๐ 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง    
  รวม     ๙๗     ๒๒,๖๘๒,๐๐๐ 

ในการจัดทำงบประมาณ ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดย
มีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗๘ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๖๐๖,๔๖๓ บาท 
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์                     โครงการ งบประมาณ 
                                                             ตามเทศบญัญัติ                     

การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  ๑๙    ๘๙๕,๓๘๔ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง  ๑๘  ๗,๐๙๐,๖๘๐ 
ศักยภาพในการแข่งขัน 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก  ๔๑      ๗,๖๒๐,๓๙๙ 
ธรรมาภิบาลและความมั่นคง    
  รวม     ๗๘     ๑๕,๖๐๖,๔๖๓ 

ในส่วนการวัดผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  เทศบาลตำบลปลาโหล มีการใช้
จา่ยงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนาม
ในสัญญา รวม ๕๙ โครงการ จำนวน ๑๔,๖๐๑,๔๒๔.๔๒ บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน ๕๕ โครงการ จำนวน ๑๒,๘๕๓,๔๒๔.๔๒ บาท  
สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์การค้า การลงทนุ และการท่องเที่ยว         

ก่อหนี้ผูกพนั/ลงนามในสัญญา   ๙ โครงการ     ๘๙๕,๓๘๔.๐๐  บาท 
การเบิกจ่ายงบประมาณ          ๙    โครงการ     ๖๑๕,๑๙๒.๐๐  บาท 

ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา   ๑๔  โครงการ  ๖,๕๖๗,๖๑๘.๔๘ บาท  
การเบิกจา่ยงบประมาณ          ๑๔  โครงการ  ๖,๕๖๗,๖๑๘.๔๘ บาท 

การบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
  ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา   ๓๖  โครงการ  ๗,๔๑๘,๖๑๓.๙๔ บาท 

การเบิกจ่ายงบประมาณ          ๓๒  โครงการ  ๕,๖๗๐,๖๑๓.๙๔ บาท 
   รวม   ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา   ๕๙  โครงการ ๑๔,๖๐๑,๔๒๔.๔๒ บาท 

การเบิกจ่ายงบประมาณ     ๕๕  โครงการ ๑๒,๗๕๓,๔๒๔.๔๒ บาท 
ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา งบประมาณมี
จำกัด จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ 



๘ 

 

ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำ
โครงการ/กิจกรรมจากแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มรูปแบบ 
งบประมาณต่างๆ ที่นำมาบริหารจัดการมาจากการพิจารณาอนุมตัิของสภาฯ 
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่อนุมัติงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน อย่างไรก็ตามปัญหา
และอุปสรรคต่างๆ ยังคงต้องปรับปรุงต่อไป เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการของพ่ีน้องประชาชนได้มากที่สุด 
นำเรียนท่านสมาชิกเพ่ือรับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยครับ  ถ้าไม่มี ถือว่า 
ประธานสภาเทศบาล        สมาชิกทุกท่านรับทราบ   

มติทีป่ระชมุ  ทราบ 

๔.๒  รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน การรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็น 
ประธานสภาเทศบาล        การจัดทำรายงานงบฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ซ่ึง

จะต้องจัดทำรายงานนับแต่วันสิ้นปี เพ่ือส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
กระทรวง การคลัง และจังหวัด เชิญท่านผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ ครับ 

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  
นายกเทศมนตร ี       คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ีเทศบาลตำบล

ปลาโหลได้บริหารจัดการงบประมาณตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีผ่่าน
มา ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  ดงันี้ 
          ปี ๒๕๖๓             ปี ๒๕๖๒ 
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สนิ  ๔๖,๘๙๒,๙๔๒.๐๐      ๔๕,๖๗๔,๓๗๒.๐๐ 
สินทรัพย ์
      สินทรัพย์หมุนเวียน 
  เงินสดและเงนิฝากธนาคาร  ๖๖,๑๕๖,๑๓๕.๕๕     ๖๔,๗๔๙,๕๑๐.๐๔ 
  เงินฝากกระทรวงการคลงั         ๓๓,๓๒๒.๐๐  - 
  เงินฝากกองทุน     ๖,๕๙๒,๔๔๑.๖๕       ๖,๒๔๔,๓๕๕.๕๙ 
  รายได้จากรัฐบาลค้างรับ     ๑๓,๒๑๖,๐๐๐.๐๐  - 
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน      ๘๕,๙๙๗,๘๙๙.๒๐     ๗๐,๙๙๓,๘๖๕.๖๓ 
รวมสินทรัพย์                              ๘๕,๙๙๗,๘๙๙.๒๐     ๗๐,๙๙๓,๘๖๕.๖๓ 
ทุนทรัพย์สนิ    ๔๖,๘๙๒,๙๔๒.๐๐     ๔๕,๖๗๔,๓๗๒.๐๐ 
หนี้สิน 
     หนี้สินหมุนเวียน 
  รายจ่ายค้างจ่าย  ๒๓,๕๑๘,๗๖๐.๐๐        ๔,๓๘๙,๖๓๐.๐๐ 
  เงินรับฝาก       ๕๘๐,๖๙๖.๐๐           ๖๒๘,๐๘๒.๐๐ 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน         ๒๔,๐๙๙,๔๕๖.๗๕        ๕,๐๑๗,๗๑๒.๒๓ 
รวมหนี้สิน   ๒๔,๐๙๙,๔๕๖.๗๕        ๕,๐๑๗,๗๑๒.๒๓ 



๙ 

 
เงินสะสม 
     เงินสะสม   ๒๙,๘๘๖,๒๖๖.๘๐      ๓๔,๐๙๑,๙๗๔.๐๐ 
     เงินทุนสำรองเงินสะสม  ๓๒,๐๑๒,๑๗๕.๖๕      ๓๑,๘๘๔,๑๗๙.๐๗ 
     รวมเงินสะสม   ๖๑,๘๙๘,๔๔๒.๔๕      ๖๕,๙๗๖,๑๕๓.๔๐ 
รวมหนี้สินและเงนิสะสม  ๘๕,๙๙๗,๘๙๙.๒๐      ๗๐,๙๙๓,๘๖๕.๖๓ 
ส่วนรายการประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน รายละเอียดเพ่ิมเติม ตัวเลข
ต่างๆ มาจากส่วนไหนบ้าง ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารใน
แฟ้มระเบียบวาระการประชุมที่แนบให้ท่านสมาชิกแล้ว ซึ่งได้จัดส่งสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลังและจงัหวัดสกลนคร และได้ปิดประกาศ
ให้ประชาชนทราบเรียบร้อยแล้ว จึงนำเรียนสภาฯ ทราบด้วย  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ รายละเอียดเพ่ิมเติมท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบ 
ประธานสภาเทศบาล        ได้จากงบต่างๆ ที่ได้เสนอไว้ในแฟ้มระเบียบวาระแล้ว สมาชิกท่านใดมีข้อ

สงสัย หรือมีข้อเสนอแนะครับ  ถ้าไม่มี ถือว่าสมาชิกทุกท่านรับทราบ  

มติทีป่ระชมุ  ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

 ๕.๑  ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สกลนคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ตามท่ีทุกท่านทราบแล้วว่าจะมีการเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน   
ประธานสภาเทศบาล        จงัหวัดสกลนคร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๓  ซ่ึงมีรายละเอียดที่ควรรับทราบ จะไดป้ฏิบัติถูกต้อง และ
สามารถประชาสัมพันธ์ให้พ่ีน้องประชาชนทราบด้วย เชิญทา่นเลขาฯ ครับ  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ ตามที่ท่านประธานได้นำเรียนแล้วว่าจะมี

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้  โดยที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่และ
ผู้บริหารท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด และประธานกรรมการการ
เลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่ง โดยต้อง
จัดให้มีการเลือกตั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันทีป่ระกาศกำหนดให้มีการ
เลือกตั้ง และผู้อำนวยการการเลือกตัง้ประจำองค์การบริการส่วนจังหวัด
สกลนคร ได้ประกาศให้มีการเลือกตัง้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ดังนี้ 
๑. วันเลือกตั้ง วันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๖๓  
๒. จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีการเลือกตั้ง ๓๖ คน  



๑๐ 

 

๓๖ เขตเลือกตั้ง จำนวนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีการ
เลือกตั้ง ๑ คน ๑ เขตเลือกตั้ง  

โดยเขตอำเภอวาริชภูมิ มีจำนวนสมาชิก ๒ คน มีจำนวน ๒ เขตเลือกตั้ง ดังนี้ 
เขตเลือกตั้งที่ ๑ มีจำนวนสมาชิก ๑ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ 
ตำบลวาริชภูมิ  และตำบลปลาโหล 
เขตเลือกตัง้ที่ ๒  มีจำนวนสมาชิก ๑ คน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ 
ตำบลคำบ่อ  ตำบลหนองลาด  และตำบลค้อเขียว 
ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีทั้งหมด ๖ 
คน ขาดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ๑ คน เหลือ ๕ คน ส่วนผู้สมัครสมาชิก
สภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดสกลนคร สมัครทั้งสิ้น ๑๓๒ คน ในเขต
เลือกตั้งอำเภอวาริชภูมิ มีผู้สมัครรับเลือกตัง้ ๑๐ คน เขตเลือกตั้งละ ๕ คน 
นำเรียนว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะแตกต่างจากเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา โดยเริ่ม
ลงคะแนนเลือกตั้งระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. มีบตัรเลือกตัง้สองใบ 
และจะมีการนับคะแนนพร้อมกัน  
- สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้แก่ 

๑. สัญชาติไทย แตถ่้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่ 
น้อยกว่า ๕ ปี 

๒.  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
๓.  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน 
     ไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
๔.  คุณสมบัติอืน่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครอง 
     สว่นท้องถิน่กำหนด 

- การเพ่ิมชื่อ - ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากพบว่าตัวเอง
หรือผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทฺธิ
เลือกตั้ง หรือเห็นว่ามีชื่อบุคคลอ่ืนอยู่ในทะเบียนบ้าน ให้เจ้าบ้านยื่นคำ
ร้องต่อนายทะเบียนอำเภอขอเพ่ิมชื่อ-ถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 
๑๐ วัน คือ ภายในวันที่ ๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

- การแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้  หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่
สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งได้ต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ภายในวันที่ ๗ วันก่อนวัน
เลือกตั้งคือ วันที่ ๑๓ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓  ภายใน ๗ วันนับแต่วัน
เลือกตั้งคือ วันที่ ๒๑ - ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

- หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุทีท่ำให้ไม่อาจไป
ใช้สิทธิเลือกตัง้ได้ ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ ๖ ประการ ดังนี้ 
๑. สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร

ท้องถิน่ หริอสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว. 
๒. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน 
๓. เข้าชื่อรอ้งขอถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่ 



๑๑ 

 

๔. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่าย
การเมือง 

๕. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิน่ 
ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิน่ ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
ทีป่รึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 

๖. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิน่ ผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น 

นำเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ มีท่านใดสงสัยครับ  ถ้าไม่มีเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

 ๕.๒  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน วันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีวันเสาร์แรกของเดือนมกราคม ตรงกับ  
ประธานสภาเทศบาล        วันเสาร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔  มีแนวทางดำเนินการอย่างไร เชิญ ผอ. กอง

การศึกษา ครับ 

นางสาวสราพร  ปัจสา กราบเรียนท่านประธาน ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา        ทุกท่าน สำหรับกจิกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๔ 

งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ลักษณะของการจัดงานจะเป็นการแสดงของ
เด็กนักเรียนแต่ละโรงเรียน โดยจะประสานยังโรงเรียนให้นำเด็กนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม และจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กนักเรียนในพื้นที่เข้าร่วมงาน
ด้วย นอกนั้นจะมีการจับสลากและแจกขนมให้กับเด็กที่มาร่วมงาน คงจะได้
ขอความอนุเคราะห์บริจาคสิ่งของเพ่ือนำมาเป็นของขวัญของรางวัลให้กับเด็ก
นักเรียนต่อไป ขอบคุณค่ะ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณ ผอ. กองการศึกษาครับ มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นครับ  
ประธานสภาเทศบาล        อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ คงจะมีให้เด็กๆ ได้ละเล่นในวันนั้น ควรจัดสถานที่ไว้

สำหรับผู้ที่จะมาเลี้ยงอาหารและเครื่องด่ืมให้กับเด็กและผู้ร่วมกิจกรรมด้วย 
เข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทู้ถาม 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เชิญท่าน ส.ท. สันติ  สุริยะโรจน์  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล          

 ๖.๑  การจัดสรรงบประมาณวัสดุลูกรัง 

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

งบประมาณลูกรัง ควรมีการจัดสรรให้แต่ละหมู่บ้านให้มีปริมาณท่ีชัดเจน จะ
ไดท้ราบว่าลงลูกรงัครบหรือไม่ ฝากผู้บริหารพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่าน ส.ท. สันติ ครับ เชิญท่าน ส.ท. จันทรา  พูลพล  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  



๑๒ 

 

นายจันทรา  พูลพล  กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้ทรงเกียรติ และเจ้าหน้าทีผู่้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายจันทรา  พูลพล  

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑  ขออนุญาตเสริมเกี่ยวกับวัสดุลูกรัง อยากทราบ
ว่างบประมาณยังคงเหลือหรือไม่ เห็นว่าถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่อ คิดว่าถนน
ลูกรังคงเหลือไม่มากส่วนใหญ่เป็นถนนเพ่ือการเกษตร อยากทราบว่าถนน
ลูกรังทั้งตำบลมีกี่กิโลเมตร นอกจากนี้ เกี่ยวกับการซ่อมแซมไฟฟ้าบริการ มี
บางจุดที่ยังไมไ่ปซ่อมแซม ฝากผู้บริหารด้วย  ขอบคุณครับ  

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

นายประทิน  ขันธ์ละ    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่าน  ผม นายประทิน  ขันธ์ละ  สมาขิกสภาเทศบาล เขต ๑  ใน

การลงลูกรังกองช่างต้องออกสำรวจ เมื่อออกสำรวจแล้วก็ต้องเป็นไปตามที่
สำรวจ  จึงฝากท่านผู้บริหารได้พิจารณาตามความจำเป็นด้วย ถ้าเป็นไปได้
สามารถท่ีจะจัดทำเป็นโครงการบรรจุในเทศบัญญัติเลยได้หรือไม่ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่านสมาชิกครับ เชิญท่านรองประธานสภาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรขัย  พุทธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
รองประธานสภาเทศบาล        ทุกทา่นครบั  ผม นายสุรชัย พุทธรรม  รองประธานสภาเทศบาล  ขอเสนอ

เกี่ยวกับงบประมาณลูกรัง ควรให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับทราบด้วยว่าจะ
ลงจุดไหนบ้าง เพื่อจะได้ดูด้วยว่าครบตามจำนวนหรือไม่ อยากให้เน้นกองช่าง
ว่าถนนลูกรังแต่ละสายต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ และนำเสนอสภาฯ ได้พิจารณา
ร่วมด้วยก็ได้ ฝากในเรื่องมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วย ขอบคุณครับ   

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ ครับ เชิญท่าน ส.ท. ดิเรก  นาคอินทร์  ครบั   
ประธานสภาเทศบาล   

นายดิเรก  นาคอินทร์    กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่าน  ผม นายดิเรก  นาคอินทร์  สมาขิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอ

แสดงความคิดเห็น ในอดีตทีเ่ป็น อบต. สมาชิกจะเป็นผู้เสนอความต้องการใน
สภาฯ ไม่ต้องผ่านประชาคม แตป่ัจจุบันเป็นเทศบาลเมื่อมีความต้องการต้อง
ประชาคมและบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จะย้อนกลับไปสู่อดีตเหมือนเดิม
ไม่ได้ ซ่ึงจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเปน็ถนนคอนกรีต ถนนลูกรังเริ่มน้อยลง แต่
ยังอยากไดง้บประมาณลูกรังเยอะๆ และสมาชิกเองไม่ได้เป็นกรรมการตรวจ
รบัทีจ่ะรับทราบไดว้่าลงลูกรังสายไหนบ้าง เราในฐานะสมาชิกอยากดูแล 
ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รับทราบ รับรู้แตไ่ม่ทั่วถึง ไม่สามารถช่วย
ได้ทุกอย่างที่ต้องการ เช่น ถนนคอนกรีตสายปลาโหล - พังฮอ ชาวบ้านบอก
ว่าทำไมเทศบาลไมถ่างหญ้าข้างถนน ซึ่งเวลาขับรถจะลำบาก ทำให้เลนแคบ



๑๓ 

 

ลง ทางโค้งจะมองไม่เห็นรถที่สวนมา รับทราบครับแต่ไม่สามารถช่วยได้ทุก
อย่าง ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้เสนอความคิดเห็นครับ  เชิญท่านนายกฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล    

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่ีเคารพทุกท่านครับ สำหรับวัสดุ 
นายกเทศมนตรี     ลูกรัง ช่างจะอออกสำรวจก่อนที่จะลงลูกรังแต่ละหมู่บ้าน และได้ใช้จ่าย

งบประมาณครบตามจำนวนแล้ว ท่านสมาชิกอาจจะมองว่างบประมาณน้อย 
แต่ถ้ามองกลับกันถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนคอนกรีตเกือบหมด 
งบประมาณส่วนใหญ่นำไปใช้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อไปถนนควร
จะเปน็คอนกรีตทั้งหมดเพ่ือไม่ให้เสียงบประมาณไปกับลูกรังที่ต้องซ่อมแซม
ตลอด เรื่องการตัดหญ้าข้างทางในพ้ืนที่ตำบลปลาโหลผมเห็นว่าควรเป็น
เจ้าของนาหรือพ้ืนทีใ่กล้เคียงสามารถดำเนินการได ้ ไม่ต้องใช้งบประมาณ 
เห็นมีหลายพื้นท่ีเจ้าของนาดำเนินการเองตัดแล้วก็สวยงามครับ สำหรับไฟฟ้า
บริการ เทศบาลตำบลปลาโหลมีพ้ืนที่กว้าง อาจจะมีบ้างที่ซ่อมแซมไม่ทัว่ถึง 
ซ่ึงซ่อมแซมตามใบแจ้งซ่อม บางห้วงอาจจะต้องใช้เวลาบ้างขึ้นอยู่กับวัสดุการ
ซ่อมแซม การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ รว่มดว้ย  ขอบคุณครับ    

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  ถ้าท่านสมาชิกหรือหมู่บ้านต้องการถนนลูกรังก ็  
ประธานสภาเทศบาล ต้องเข้าร่วมประชาคมบ้าง ให้ข้อเสนอแนะในประชาคม ต้องการลงลูกรังเส้น

ไหน กว้างยาวเท่าไหร่ จะได้ไม่มีปัญหา  เชิญทา่นเลขาฯ  ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านผู้บรหิาร  และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล        ประชุมทีเ่คารพครับ ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมจากท่ีท่านผู้บริหารได้ชี้แจง

สำหรับวัสดุลูกรัง เมื่อออกสำรวจจะลงลูกรังเป็นสายๆ ไป งบประมาณสอง
แสนสามารถจัดหาลูกรัง ๒๐๙ รถ ซ่อมแซมถนนได้ ๑๓ สาย ดังนี้ 
๑) สายวัดป่ารัตนโสภณ - แยกโคกศาลาดงคำโพธิ์  จำนวน ๓๐ รถ 
๒) สายดอนยานาง - หนองหญ้าปล้อง  จำนวน ๓๐ รถ 
๓) สายบ้านไฮ่ - ดงคำโพธิ์  จำนวน ๓๐ รถ 
๔) สายบ้านนาบ่อ – พังฮอ  จำนวน ๒๐ รถ 
๕) สายบ้านพรสวรรค์ - เจริญสุข  จำนวน ๑๕ รถ 
๖) สายข้างบ้านพรสวรรค์ จำนวน ๗ รถ 
๗) สายไปห้วยบักหัน  จำนวน ๑๐ รถ 
๘) สายบ้านโคกศาลา – พรสวรรค์  จำนวน ๑๒ รถ 
๙) สายบ้านดงคำโพธิ์  จำนวน ๑๐ รถ 
๑๐)  สายโค้งบ้านปลาโหลน้อย  จำนวน ๒๐ รถ 
๑๑)  สายบ้านปลาโหล - กม.8  จำนวน ๑๐ รถ 
๑๒)  สายไปดอนเชียงสา  จำนวน ๑๕ รถ 
๑๓)  สายบ้านงิ้ว  จำนวน ๑๐ รถ 



๑๔ 

 

และตามทีท่่านสมาชิกได้สอบถาม ณ ปัจจุบันมีถนนลูกรังประมาณ ๑๔๐ 
ก.ม.  ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็น
ข้อมูลในการบริหารจัดการจัดทำงบประมาณ นำไปพิจารณาระหว่างผู้ปฏิบัติ
และปรบัปรุงแกไ้ขให้ดีขึ้น ขอบคุณครับ 

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

๖.๒ การก่อสร้างสะพานบริเวณแหล่งท่องเที่ยว   

นายจันทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้ทรงเกียรต ิ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ตามที่ทุกท่านทราบแล้วว่า

บ้านดงคำโพธิ์มีแหล่งท่องเที่ยว และมีวัดในบริเวณดังกล่าวด้วย ผมเสนอว่า
ควรก่อสร้างสะพานเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ข้ามไปสักการะ ซึ่งอาจจะต้องเสนอ
โครงการเพื่อใช้งบประมาณจากส่วนกลางหรือจากจังหวัด ฝากคณะผู้บริหาร
ได้พิจารณา  ขอบคุณครับ 

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

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกทีเ่คารพทุกท่านครับ ตามท่ีท่าน  
นายกเทศมนตรี     สมาชิกได้เสนอ คงต้องใช้งบประมาณมาก และเป็นบทบาทหน้าที่ของพัฒนา

ชุมชนอำเภอ ถ้ามีโอกาสผมจะได้เสนอแนวคิดต่อนายอำเภอฯ หรือหนว่ยงาน
ที่รับผิดชอบต่อไป  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านผู้บรหิาร  และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล        ประชุมทีเ่คารพครับ ในส่วนแหล่งท่องเทีย่ว หน่วยงานรบัผิดชอบโดยตรงคือ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ ที่ผ่านมาเทศบาลให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 
ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจออกแบบหรือการควบคุมงาน ซึ่งหากกรรมการใน
หมู่บ้าน หรือหน่วยงานรับผิดชอบขอให้เทศบาลสำรวจออกแบบเรื่องการ
ก่อสร้างสะพานหรือเรื่องอ่ืนๆ เทศบาลยินดีให้ความร่วมมือ เข้าใจว่าที่ผ่านมา
เทศบาลให้ความร่วมมือด้วยดี ส่วนในเรื่องการอนุมัติงบประมาณ หรือการ
จัดหางบประมาณ คงต้องเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเป็นประสาน นำเรียนท่าน
สมาชิกไดร้ับทราบ  ขอบคุณครับ 

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

๖.๓ การจัดหาถังขยะเพิ่มเติม    

นายประทิน  ขันธ ์ละ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอปรึกษาหารือกรณีท่ีมีการแยกครัวเรือนออก

บ้านเลขท่ีใหม ่ และชาวบ้านต้องการถังขยะ ซ่ึงตอนนี้ฝากขยะไว้กับถงัเพ่ือน



๑๕ 

 

บ้าน ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและสิทธิต่างๆ สามารถดำเนินการจัดหา
ถังขยะให้ได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านสมาชิก  เชิญท่าน ส.ท. จันทรา  พูลพล  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

นายจันทรา  พูลพล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ขอสอบถามเกี่ยวกับระเบียบ หรือมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

เรื่องถังขยะ จะทำอย่างไรกับการเรียกเก็บเงิน บางครัวเรือนเก็บยากมาก 
ควรจะมรีะเบียบเข้าควบคุม ถ้าไม่จ่ายสามถึงสี่ครั้งอาจจะเอาถังใหก้ับ
ครัวเรือนที่ต้องการจะดีหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านสมาชิก  เชิญท่านผู้บริหาร ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

นายคำเขื่อง  ร่มเกษ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี        ปัจจุบันมีถงัขยะ ๑,๘๐๐ ถัง นอกจากปัญหาที่ท่านสมาชิกเสนอแล้ว ยังมี

ปัญหาขยะมีปริมาณมากแต่ละวันเกือบๆ สามตัน บางวันเก็บไม่หมด ต้อง
นำไปท้ิงทีพั่งโคนไมเ่กินบ่ายโมง ทีผ่่านมาเทศบาลขาดทุนปีละห้าแสนบาท 
ถ้าจะต้องจัดหาถงัขยะเพ่ิมคงต้องชะลอไว้ก่อน คงต้องปรึกษาหารือแนวทาง
แก้ปัญหาก่อน อาจจะเป็นแนวทางท่ีดีที่ท่านสมาชิกเสนอแนะ ถ้าไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียม ๓ - ๔ เดือน อาจจะต้องเรียกเก็บถังขยะคืนเพ่ือนำไปให้
ครัวเรือนที่ต้องการ ถ้าได้แนวทางอย่างไรจะนำเรยีนท่านสมาชิกอีกครั้ง  
ขอบคุณครับ  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านผู้บริหารครับ  เชิญท่านเลขาฯ ครบั   
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านผู้บรหิาร  และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล        ประชุมทีเ่คารพครับ ขออนุญาตนำเรียนเพ่ิมเติมจากท่ีท่านผู้บริหารได้ชี้แจง 

เรื่องถังขยะในการตั้งงบประมาณครั้งแรกเราเกรงว่าชาวบ้านจะไม่ให้ความ
ร่วมมือในเรื่องค่าเก็บขยะ จึงได้จัดหาให้ทุกครัวเรือนที่ต้องการและรถขนเก็บ
ผ่านได ้ ซ่ึงหน่วยงานตรวจสอบได้ให้คำแนะนำว่าควรที่จะนำถังขยะไปวางไว้ 
ณ จุดใดจุดหนึ่งในหมู่บ้าน อาจจะหมู่บ้านละ ๓ - ๕ จุด เมื่อถึงเวลารถก็จะ
ออกไปเก็บ และเก็บเงินทุกครัวเรือน แต่ประเด็นคือการไม่ให้ความร่วมมือใน
การเก็บเงิน อาจจะอ้างว่าไม่เคยไปทิ้งขยะ หรือไม่ได้ใช้บริการถังขยะเลย คน
ที่ได้ถังขยะแล้วไม่อยากจ่ายเงิน ส่วนคนที่ยังไม่ได้ถังก็อยากจะได้ ซึ่งเป็น
ปัญหาและกำลังหาแนวทางแก้ไขอย่างไรจึงจะเหมาะสม เล่าปัญหาให้ท่านฟัง 
เทศบาลรับทราบความต้องการ แต่ผู้ปฏิบัติเองก็มีปัญหาเช่นกัน ขอบคุณครับ  

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  เชิญทา่นรองประธานสภาฯ  ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

 



๑๖ 

 

นายสุรขัย  พุทธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
รองประธานสภาเทศบาล        ทุกท่านครบั ในนามประธานธนาคารขยะตำบลปลาโหลขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่อง

ถังขยะกับสวัสดิการธนาคารขยะนั้นไม่เกี่ยวข้องกัน แต่ผมขอเสนอแนะว่าถ้า
อยากเป็นสมาชิกของธนาคารขยะ สามารถสมัครในหมู่บ้านได้เลย หมู่บ้านที่
เข้าร่วมธนาคารขยะมีทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน บ้านที่ไม่เข้าร่วมคือบ้านนาบ่อ
และบ้านโนนอุดม ซึ่งถ้าอยากเป็นสมาชิกก็ให้นำขยะไปขายครั้งแรกจะเป็น
สมาชิกโดยอัตโนมัติ และขอปรึกษาเรื่องป้ายบอกทาง จากท่ีผมสังเกตุป้าย
บอกทางในพ้ืนที่ตำบลปลาโหลไม่มีเลย ผมเสนอว่าควรมี ถ้าจะทำคงไมย่าก 
วัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สามารถนำกลับมาใช้ได้ ผมเสนอตัวเป็น
ผู้เขียนให้ฟรี ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ  เชิญทา่น ส.ท. โสภณ  ภูเวียงแก้ว  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

๖.๔  เครื่องกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติบ้านหนองท่มเสีย 

นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร และผู้ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผม นายโสภณ  ภูเวียงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒ ขอแจ้งเครื่องกระจายข่าวไร้สายฯ บ้านหนองท่ม ไม่สามารถใช้งานได้ 
ไม่ทราบว่าได้ดำเนินการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร  ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน เครื่องกระจายขา่วไร้สายฯ เสีย ได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง เชิญท่านเลขาฯ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านผู้บรหิาร  และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล        ประชุมทีเ่คารพครับ สำหรับเครื่องกระจายข่าวไร้สายฯ บ้านหนองท่ม ก่อน

หน้านี้ได้ดำเนินการส่งซ่อมแล้ว แต่ยังใช้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องระบบ จงึนำ
กลบัไปซ่อมอีกครั้ง ต้องขออภัยในความล่าช้า จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด 
ขอบคุณครับ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกไหมครับ  ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล ต้องขอขอบคุณ ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกทานทีมี่ส่วน

เกี่ยวขอ้งทำให้การประชุมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ผมขอปิดการประชุม
สภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 

                                 (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย    ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

            นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 



๑๗ 

 

- ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดป้ระกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลปลาโหล โดย
ความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ตำบลปลาโหลและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔   จงึเป็นเหตุให้รายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สี ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ยังไม่ได้รับรอง  และเนื่องจากประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหลทีด่ำรงตำแหน่งในการประชุมครั้งนั้น
ไมไ่ด้รับรองภายในเวลาเจ็ดวันนับแต่วันทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๓๔ วรรคสอง ให้ถือว่าได้รับรองรายงานการประชุมนั้นแล้ว 

         สุรพัฒน์  พุฒธรรม 
     (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม) 
       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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