
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  วันที ่ ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕    
เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  

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

  

ลำดับที่ ชือ่ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาล สุรชัย  พุทธรรม  

๒ นางถาวร  อินทรพานิชย์  รองประธานสภาเทศบาล ถาวร  อินทรพานิชย์  

๓ นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   สมาชิกสภาเทศบาล สุรชัย  อินทรพานิชย์   

๔ นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน สมาชิกสภาเทศบาล ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  

๕ นายปัญญา  โมราราช สมาชิกสภาเทศบาล ปัญญา  โมราราช  

๖ นายคำพันธ์  แก้วคำแสน   สมาชิกสภาเทศบาล คำพันธ์  แก้วคำแสน  

๗ นางศรีสวาท  หินอ่อน  สมาชิกสภาเทศบาล ศรีสวาท  หินอ่อน  

๘ นายประยุทธ  สาลีศรี สมาชิกสภาเทศบาล ประยุทธ  สาลีศรี   

๙ นายสำเริง  สัตถาผล สมาชิกสภาเทศบาล สำเริง  สัตถาผล  

๑๐ นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล ประสพ  นาเชียงใต้  

๑๑ นางวิลัยวรรณ  ทัศมี สมาชิกสภาเทศบาล วิลัยวรรณ  ทัศมี  

๑๒ นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เชิดชัย  นาคะอินทร์  

๑๓ นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เลขานุการสภาเทศบาล สุรพัฒน์  พุฒธรรม  

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายดำเนิน  สอนไชยา นายกเทศมนตรี ดำเนิน  สอนไชยา  

๒ นายสันติ  สุริยะโรจน์ รองนายกเทศมนตรี สันติ  สุริยะโรจน ์  

๓ นายวิชัย  ศรีโคตร รองนายกเทศมนตรี วิชัย  ศรโีคตร  

๔ นายเวศยัน  ไชยนนท์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เวศยัน  ไชยนนท์  

๕ นายมนตรี  ขันละ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี มนตรี  ขันละ  

๖ นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร รองปลัดเทศบาล กาญจนา  กวีพิชชาพัชร  

๗ นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร ์  

๘ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  



๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมิทธิ์  พุทธวงศ์  

๑๐ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๑ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   เปรมฤดี  ศิริขันธ์  

๑๒ นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สราพร  ปัจสา  

๑๓ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๔ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๕   นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต ้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว เชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ 
เลขานุการสภาเทศบาล         รตันตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ   

สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   
    (นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรตันตรยั)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เมือ่ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์

๒๕๖๕  เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อที่ประชุม 
- ไม่มี  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามญั 
สมัยที่สี ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมือ่วันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญสมาชิกทุกท่านอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔   

ใช้เวลาไม่เกิน  ๒๐  นาท ี

(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที) 

เมื่อสมาชิกทุกท่านได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่   เชิญท่าน  ส.ท.
วิลัยวรรณ  ทัศมี   ครบั 

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านนายกเทศมนตร ี หวัหน้า    
สมาชิกสภาเทศบาล        ส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน  นางวลิัยวรรณ  ทัศมี 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ จากการตรวจรายงานการประชุม มีข้อสงสัย
หน้า ๔ รายงานสรปุผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔ ผลรวมการอนุมัติ
งบประมาณ  จำนวน ๓๘,๒๗๐,๒๗๐ บาท  แต่จากการรวมงบประมาณ 



๓ 

 

แต่ละยุทธศาสตร์แล้ว ผลรวมเท่ากับ ๑๘,๒๗๐,๗๒๐ บาท  ซ่ึงไม่ตรงตามที่
ระบุในรายงานการประชุม  ไม่ทราบว่าข้อเท็จจรงิเป็นอย่างไร  ขอบคุณค่ะ  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครบั  เชิญท่านเลขาฯ ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ 
เลขานุการสภาเทศบาล         ผู้บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครบั ตามทีท่่านสมาชิกสงสัยรายงาน

การประชุม หน้าที ่๔ รายงานสรปุผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔  ผลรวมการ
อนุมัติงบประมาณไม่ตรงตามทีร่ะบุในรายงานการประชุม ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีเ่สนอต่อสภาฯ ในการประชุมครั้งทีแ่ล้ว พบวา่
ตัวเลขในรายงานการประชุมคลาดเคลื่อน  จงึขอแก้ไขรายงานการประชุม 
หน้าที ่๔ บรรทัดที ่๙ ยุทธศาสตรท์ี ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรา้ง
ศักยภาพในการแข่งขัน อนุมัติงบประมาณ ๘,๓๘๕,๔๘๐ บาท ขอแก้ไขเปน็ 
๒๘,๓๘๕,๔๘๐ บาท  ผลรวมจะเท่ากับ ๓๘,๒๗๐,๗๒๐ บาท  ซ่ึงตรงกับ
รายงานสรปุผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔   ขอบคุณครบั  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ และขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ตรวจรายงานการประชุม  
ประธานสภาเทศบาล        โดยละเอียด เนื่องจากตัวเลขในรายงานการประชุมคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไข 

หน้าที ่๔ บรรทัดที ่๙ ยุทธศาสตรท์ี ่๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสรา้ง
ศักยภาพในการแข่งขัน  อนุมัติงบประมาณ ๘,๓๘๕,๔๘๐ บาท  ขอแก้ไข
เป็น ๒๘,๓๘๕,๔๘๐ บาท สมาชิกท่านอ่ืนมีแก้ไขอีกหรอืไม่ เชิญ ท่าน ส.ท. 
เชิดชัย  นาคะอินทร ์ ครบั 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านนายกฯ  และผู้เข้ารว่ม  
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่านครบั  ผม  นายเชิดชัย  นาคะอินทร ์  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒  ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที ่๗  บรรทัดที ่๑๓  เขต ๑ แก้ไข
เป็น เขต ๒  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครบั สมาชิกท่านอ่ืนต้องการแก้ไขรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล        หรอืไม่  ถ้าไม่มี  รายงานการประชุมทีต้่องแก้ไข ดังนี้ 

หน้าที ่๔  บรรทัดที่ ๙  “๘,๓๘๕,๔๘๐” ขอแก้ไขเป็น “๒๘,๓๘๕,๔๘๐” 
หน้าที ่๗  บรรทัดที่ ๑๓  “เขต ๑”  ขอแก้ไขเป็น  “เขต ๒” 
สมาชิกท่านใดมีความเหน็เป็นอย่างอ่ืนครบั  ถ้าไม่มี ถือว่าที่ประชุมมีมติให้
แก้ไขรายงานการประชุม  

มติทีป่ระชุม แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
หน้าที ่๔  บรรทัดที่ ๙  “๘,๓๘๕,๔๘๐” ขอแก้ไขเป็น “๒๘,๓๘๕,๔๘๐” 
หน้าที ่๗  บรรทัดที่ ๑๓  “เขต ๑”  ขอแก้ไขเป็น  “เขต ๒” 

นายสุรชัย  พุทธรรม และขอมติที่ประชุมเพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล        ปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที ่ 



๔ 

 

๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔   

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมือ่วันที่   
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔   

รบัรอง     ๑๐  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สี่  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมือ่วันที ่  
๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔   

ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติทีป่ระชุม รบัรอง     ๑๐  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รับรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยที่สี ่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องทีเ่สนอใหม่เพื่อทราบ 

๔.๑  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ   
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บรหิารและท่านผู้เข้ารว่มประชุมที่เคารพครับ ในระเบียบวาระรายงานงบ

แสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซ่ึงเป็นปีงบประมาณ
ทีผ่่านมาแล้ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรบัเงิน การเบิก
จา่ยเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ “ใหห้ัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
และงบอ่ืนๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพ่ือส่งให้สำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้
กระทรวงการคลังดว้ย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรณอีงค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล  ส่งนายอำเภอกรณีองค์การบริหารส่วน
ตำบล” และ ข้อ ๑๐๑ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบ
แสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน
ทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร” นำเรียน
ว่า เมือ่สิ้นปีงบประมาณ เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน
และงบอ่ืนๆ ตามแบบทีก่ระทรวงการคลังกำหนด และได้นำส่งสำนักงาน



๕ 

 

ตรวจเงินแผ่นดินเรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มทัง้ได้ประกาศใหป้ระชาชนทราบแล้ว 
จงึนำเรยีนท่านสมาชิกเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ รายละเอียดท่านสมาชิก
สามารถตรวจสอบได้จากแฟ้มระเบียบวาระการประชุม หากท่านสมาชิกมี
ข้อสงสัยสามารถสอบถามได้  ขอบคุณครบั   

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบแสดงฐานะ 
ประธานสภาเทศบาล การเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ถ้าไมมี่ ถือว่าที่ประชุมรบัทราบ  

ทีป่ระชุม  ทราบ     

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องทีเ่สนอใหม่เพื่อพิจารณา 

๕.๑  กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  และกำหนดสมัย
ประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ชี้แจงระเบียบข้อกฎหมาย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ  
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒๑  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้
บังคบัโดยอนุโลม  ฯลฯ 
และพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  
พ.ศ. ๒๕๖๒   

มาตรา ๒๔ วรรคแรก  ในปีหนึ่งให้มสีมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัย
ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีให้สภาเทศบาล
กำหนด 

มาตรา ๒๔ วรรคสี่  สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน
สามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
ตามระเบียบข้อกฎหมายกำหนดให ้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี และ
กำหนดสมัยประชุมสมัยแรกของปีถัดไปในสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของ
แต่ละปี และในปีหนึ่งใหมี้สมัยประชุมสามัญสี่สมัย แต่ละสมัยมีกำหนดไม่
เกินสามสิบวัน นำเรยีนทีป่ระชุมเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย  ถ้าไม่มี  เชิญท่านสมาชิกได้กำหนดสมัยประชุม 
ประธานสภาเทศบาล        สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  และกำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  



๖ 

 

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  เชิญท่าน ส.ท. ประสพ  นาเชียงใต้  ครบั   

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บรหิาร  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เจา้หน้าทีทุ่กท่าน ผม นายประสพ  นาเชียงใต้  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  

ผมขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ดังนี้ 
สมัยแรก    กำหนดไมเ่กนิ ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแตว่ันที ่ ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  

    เป็นต้นไป   
สมัยที่สอง  กำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแตว่ันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕   

    เป็นต้นไป 
สมัยทีส่าม  กำหนดไมเ่กิน ๓๐ วัน   เริ่มต้ังแตว่ันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕   

    เป็นต้นไป   
สมัยทีส่ี่     กำหนดไมเ่กิน ๓๐ วัน   เริ่มตั้งแตว่ันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๕   

    เป็นต้นไป   
 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  ดังนี ้

 สมัยแรก    กำหนดไมเ่กิน ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแตว่ันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖   
       เป็นต้นไป 
การทีก่ำหนดประชุมสมัยทีส่ี่เป็นเดือนธันวาคมเนื่องจากเห็นว่าช่วงเวลา
ดังกล่าวเก็บเกีย่วเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว น่าจะเหมาะสม  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครบั ท่านใดมีความเหน็เป็นอย่างอ่ืนครับ เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล        ส.ท.เชิดชัย  นาคะอินทร ์ ครบั  

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิก  ท่านนายกฯ  และผู้เข้ารว่ม  
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่านครบั ถ้ากำหนดสมัยประชุมตามปีงบประมาณ และกำหนด

เป็นรายไตรมาสจะเหมาะสมหรอืไม่  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครบั   
ประธานสภาเทศบาล          

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ  
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บริหาร และผู้เข้ารว่มประชุมที่เคารพครับ ในการกำหนดสมัยประชุม

สามัญประจำปี จะกำหนดตามปีปฏิทิน คือ ๑ มกราคม – ๓๑ ธันวาคม ใน
ปีนั้นๆ ตามทีท่่านสมาชิกได้เสนอข้างต้น เดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม 
และเดือนสิงหาคม เว้นระยะหา่งแต่ละสมัยสองเดือน ส่วนเดือนธันวาคม
เว้นระยะหา่งสามเดือน ท่านสมาชิกให้ความเหน็ว่าถ้าเป็นเดือนพฤศจิกายน
อยู่ในช่วงเก็บเกีย่วผลผลิตทางการเกษตรอาจจะไม่สะดวก อย่างไรก็ตาม 
ขึน้อยู่กับทีป่ระชุมเหน็สมควร  ขอบคุณครบั      

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  ท่านสมาชิกมีความคิดเหน็อย่างไร  หรอืมีความ 
ประธานสภาเทศบาล        เหน็เป็นอย่างอ่ืนครบั การกำหนดสมัยประชุมจะกำหนดตามปีปฏิทินตามที่ 

ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงแล้ว เมื่อไม่มที่านใดเสนอเพ่ิมเติม ถือว่าท่านสมาชิก
เหน็ด้วยตามทีเ่สนอ  และถือเป็นมติทีป่ระชุม 



๗ 

 

มติทีป่ระชุม กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ดงันี้  
สมัยแรก    กำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

    เป็นต้นไป   
สมัยทีส่อง  กำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕   

    เป็นต้นไป 
สมัยทีส่าม  กำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕   

    เป็นต้นไป   
สมัยทีส่ี่     กำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕   

           เป็นต้นไป 

และกำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๖  ดังนี้ 
 สมัยแรก    กำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ ์๒๕๖๖   

       เป็นต้นไป 

๕.๒ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านผักตบ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ตามทีทุ่กท่านได้รบัทราบแล้ว ช่วงทีผ่่านมาฝนตกทำใหน้้ำท่วมขังบ้านผักตบ 
ประธานสภาเทศบาล        เชิญท่าน ส.ท.ประสพ นาเชียงใต้  ได้ชี้แจงปัญหาทีเ่กิดขึน้ครบั 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บรหิาร หวัหน้ากองและ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เจา้หน้าทีทุ่กท่าน เมือ่ช่วงกลางเดือนทีผ่่านมาฝนตกหนักทำใหน้้ำท่วมบ้าน

ผักตบ เนื่องจากเจา้ของทีดิ่นได้ถมทีซ่ึ่งเคยเป็นทางน้ำไหลผ่าน จงึได้ประชุม
หารอืรว่มกันในชุมชนสองครั้งได้ข้อสรปุว่า นายประหยัด นาคะอินทร์ ซ่ึง
เป็นเจา้ของทีดิ่น ใหน้้ำไหลผ่านได้โดยใหไ้หลผ่านเลียบถนนคอนกรีตฯ จึง
ขอใช้งบฉุกเฉินเพ่ือวางท่อระบายนำ้ใหผ้่านจดุทีถ่มดินออกไปก่อน คงจะใช้
งบประมาณไม่มาก ส่วนทีย่ังไม่แล้วเสรจ็เหลือระยะทางเท่าไหรจ่ะขอใช้งบ 
ประจำปีทีเ่ทศบาลจัดสรรให้ทัง้สองหมูบ่้านเพ่ือวางท่อระบายน้ำไหลลงหว้ย
ต่อไป นำเรยีนสภาฯ  เพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิก ครบั ก่อนทีจ่ะดำเนินการคงต้องพิจารณาแหล่งทีม่า 
ประธานสภาเทศบาล        ของงบประมาณ ท่านผู้บรหิารมีความคิดเหน็อย่างไร  เชิญครบั 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานทีเ่คารพ  ท่านสมาชิก  คณะผู้บรหิาร  เจ้าหน้าทีทุ่กท่าน  
นายกเทศมนตร ี       ผม นายดำเนิน สอนไชยา นายกเทศมนตร ีสำหรบัปัญหาน้ำท่วมบ้านผักตบ

จะมีคลองน้ำที่มาจากวัดป่าโนนตูมซ่ึงคลองนี้มีมานานแล้ว และจะมีน้ำมา
จากทางแยกวารชิภูมิ – ดอนเขือง ไหลมารวมกัน และบังเอิญว่า นาย
ประหยัด ได้ถมที่ทำใหเ้กิดปัญหาขึน้ ซ่ึงเป็นสิทธิทีส่ามารถทำได้เพราะเปน็
เจา้ของทีดิ่น ผมได้เข้ารว่มประชุมสองครั้ง ครั้งแรกยินยอมใหน้้ำไหลผ่านได้ 
แต่เมือ่ประชุมครั้งทีส่องไม่ให้น้ำไหลผ่าน หลังจากที่ได้พยายามพูดคุยหา
ข้อตกลงรว่มกันได้ข้อสรปุว่าใหน้้ำไหลผ่านทีดิ่นด้านซ้าย – นานายคำหล้า 
อินคุณ จงึของบประมาณจากเทศบาลเพ่ือดำเนินการ ซ่ึงในส่วนนี้ ผมและ
คณะผู้บรหิารไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ต้องพิจารณางบประมาณ หารอืท่านปลัด 



๘ 

 

ผอ.กองช่าง ต้องใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใด จงึจะได้ดำเนินการแก้ไข
ต่อไป  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั ทีผ่่านมาไม่เคยมีปัญหา แต่เมื่อมีการถมทีป่ิดกัน้ 
ประธานสภาเทศบาล        ทางน้ำทำให้เกิดน้ำท่วม  เชิญท่านหวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครบั 

นายดลุยสิทธิ์  งามราชจกัร์ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  ท่านนายกเทศมนตร ี ท่านสมาชิก  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ท่านคณะผู้บรหิาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ผม นายดุลยสิทธิ์  

งามราชจักร์  หวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ตามทีไ่ด้เข้ารว่มประชุมรบัฟังการ
แก้ไขปัญหาของบ้านผักตบ และลงพ้ืนทีกั่บ ผอ.กองช่างแล้ว เจ้าของทีดิ่น
อนุญาตใหว้างท่อระบายน้ำตามแนวถนนคอนกรตีฯ สุดแนวเขตทีดิ่น แต่
เจา้ของทีน่าลำดับต่อๆ ไปจะอนุญาตหรือไม่ เพราะถนนสายนี้ไม่มีไหล่ทาง 
เมือ่วางท่อจะต้องล้ำเข้าไปในเขตทีน่า ซ่ึงในการอนุญาตนี้อยากให้ทำเปน็
ลายลักษณ์อักษรจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง รวมไปถึงปัญหาการเสียชีวิต
เจา้ของทีน่าในอนาคตด้วย และถ้าเกิดกรณีเจา้ของนาไม่อนุญาตใหว้างท่อ
แล้วในทีป่ระชุมเสนอขออนุญาตระบายน้ำลงหนองปืนได้หรือไม่ ซ่ึงผมได้
ตอบในทีป่ระชุมว่าจะอนุญาตได้หรอืไม่นั้น ขึน้อยู่กับพ่ีน้องประชาชนทีใ่ช้
ประโยชน์จากประปาหมูบ่้านทัง้หมดโดยการจัดประชาคม นำเรยีนทีป่ระชุม
เพ่ือพิจารณา ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านหวัหน้าสำนักปลัดครบั  ตามทีท่่านนายกฯ ได้ประชุมรว่มกับ  
ประธานสภาเทศบาล        ชาวบ้าน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  เชิญครบั   

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานทีเ่คารพ ท่านสมาชิก คณะผู้บรหิาร เจา้หนา้ทีทุ่กท่าน  
นายกเทศมนตร ี       ในส่วนนี้ได้พูดคุยกับผู้นำแล้วใหมี้หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินต้ังแต่ต้นทาง

ถึงปลายทางทีจ่ะวางท่อระบายน้ำ พรอ้มทั้งบันทึกการประชุมของหมูบ่้าน
ด้วย เทศบาลจงึจะพิจารณาดำเนินการต่อไป  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  เชิญท่านเลขาฯ ครบั    
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ   
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บรหิาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ผมขออนุญาตชี้แจงทีม่าของ 

งบประมาณ ซ่ึงกองช่างจะออกประมาณการ และจะใช้งบประมาณจากงบ
กลาง เนื่องจากว่าเป็นความเดือดรอ้นของพ่ีน้องประชาชน ซ่ึงเป็นอำนาจ
ของผู้บรหิารทีจ่ะอนุมัติงบกลาง ไม่ต้องขออนุมัติจากสภาฯ แต่ถ้าต้องใช้
งบประมาณเกินจำนวนงบกลางต้องรองบประมาณ หรือถ้ามีเงินสะสม
คงเหลือ สามารถใช้เงินสะสมดำเนินการได้  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  ถ้าใช้งบประมาณไม่มาก สามารถใช้งบกลางใน 
ประธานสภาเทศบาล        การแก้ไขปัญหาความเดือนรอ้นของพ่ีน้องประชาชนในเบื้องต้น เป็นอำนาจ 

ของผู้บรหิารในการอนุมัติงบประมาณ หรอืหากต้องใช้งบประมาณจำนวน
มากต้องพิจารณางบประมาณในส่วนอ่ืนต่อไป 



๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  

๖.๑  การจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  และโครงการฝึกอบรมและศึกษาดงูาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

นายสุรชัย  พุทธรรม โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำ  
ประธานสภาเทศบาล        ปรกึษาทีป่ระชุมจะดำเนินการหรอืไม่ มีความคิดเหน็อย่างไร เชิญท่าน ส.ท.

ประสพ นาเชียงใต้  ครบั  

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บรหิาร  หวัหน้ากอง 
สมาชิกสภาเทศบาล        และเจา้หน้าที่ทุกท่าน ผมเหน็ว่ายังอยู่ในช่วงการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา จงึไม่อยากใหจ้ัดกิจกรรมในช่วงนี้ รวมทัง้โครงการศึกษาดูงานด้วย 
แต่จะจดักิจกรรมหรือไม่ คงต้องเป็นไปตามมติทีป่ระชุม ขอบคุณครบั 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิก กรณีทีป่ระชุมมีมติใหจ้ดักิจกรรมแล้วถ้าสถานการณ์ 
ประธานสภาเทศบาล        ยังไม่ดีขึน้สามารถงดกิจกรรมได้ เชิญท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี  ครบั 

นางวิลัยวรรณ  ทัศมี กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกเทศมนตร ีหวัหน้า    
สมาชิกสภาเทศบาล        ส่วนราชการ และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ดิฉันเหน็สมควรจดักิจกรรม แต่

จะกำหนดจัดวันไหนอย่างไร ต้องรอดูสถานการณ์ก่อน  ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครบั  เป็นการดีเพราะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ใน 
ประธานสภาเทศบาล        ชุมชน ซ่ึงไม่ได้จดักิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดนานแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะ

เสนอความเหน็เพ่ิมเติมครบั ถ้าไม่มี ผมจะขอมติทีป่ระชุมควรจดักิจกรรม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหรอืไม่  

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรจดักิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    

จัดกิจกรรม      ๕  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดเห็นว่าไม่ควรจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

ไม่จัดกิจกรรม      ๔  เสียง 

มติทีป่ระชุม จัดกิจกรรม       ๕  เสียง 
ไม่จดักิจกรรม       ๔  เสียง 
งดออกเสียง       ๓  เสียง 
ควรจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๕  

นายสุรชยั  พุทธรรม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ท่านสมาชิกมีความเหน็อย่างไร ถ้าไม่มี 
ประธานสภาเทศบาล        ท่านใดแสดงความคิดเหน็ ผมจะขอมติทีป่ระชุมควรจดักิจกรรมโครงการ 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  หรอืไม่ 



๑๐ 

 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดเห็นว่าควรจดักิจกรรมโครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    

จัดกิจกรรม      ๓  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดเห็นว่าไม่ควรจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    

ไม่จัดกิจกรรม      ๕  เสียง 

มติทีป่ระชุม จัดกิจกรรม       ๓  เสียง 
ไม่จดักิจกรรม       ๕  เสียง 
งดออกเสียง       ๔  เสียง 
ไม่ควรจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครบั   
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะ   
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้บรหิาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ขออนุญาตนำเรยีนว่าโครงการ

ต่างๆ ทีส่ภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติในเทศบัญญัติเมื่อเดือนสิงหาคมทีผ่่านมา 
ซ่ึงหมายถึงการอนุมัติใหด้ำเนินการแล้ว ส่วนจะดำเนินการหรอืไม่ ขึน้อยู่กับ
สถานการณ์นั้นๆ เหมาะสมหรอืไม่ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของท่านนายกฯ ท่าน
สมาชิก ทีจ่ะปรกึษาหารอืรว่มกัน ซ่ึงปัจจบุันการดำเนินการโครงการต่างๆ 
ถ้ามีมาตรการก็สามารถจัดกิจกรรมได้ หรอืประกาศของจังหวัดมีมาตรการ
อย่างไร เช่น ผู้รว่มกิจกรรม ๑,๐๐๐ คน หรอื ๑๐๑ คน เป็นอำนาจอนุมัติ
ของใคร นำเรยีนว่าไม่ได้ห้ามจดักิจกรรมแต่ขึน้อยู่กับสถานการณ์นั้นๆ ใน
แต่ละหว้งเวลาตามความเหมาะสม คล้ายกับนำ้ท่วมบ้านผักตบซ่ึงเป็นความ
เดือดรอ้นของพ่ีน้องประชาชนเป็นอำนาจของผู้บรหิารทีจ่ะอนุมัติงบกลาง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพ่ีน้องประชาชน ทีผ่่านมามีเทศบาลแห่ง
หนึ่งจดักิจกรรมศึกษาดูงานและพบการติดเชื้อแต่เป็นการติดเชื้อด้วยกันเอง 
คือผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงรว่มเดินทางไปด้วย ไม่ได้ติดเชื้อจากสถานทีดู่งาน 
ฉะนั้น การจัดกิจกรรมต่างๆ ขึน้อยู่กับสถานการณ์ว่าเหมาะสมหรอืไม่ นำ
เรยีนทีป่ระชุมเพ่ือความเข้าใจรว่มกัน  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั   
ประธานสภาเทศบาล  

ระเบียบวาระท่ี  ๗ กระทู้ถาม 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่าน ส.ท.ศรสีวาท  หินอ่อน  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
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๗.๑ การซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์หาดสวนหินบรเิวณจุดเช็คอิน  

นางศรสีวาท  หินอ่อน   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ คณะผู้บริหาร และ  
สมาชิกสภาเทศบาล        หัวหน้ากองผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางศรสีวาท หินอ่อน สมาชิก

สภาเทศบาล เขต ๑  ขออนุญาตแจง้เมือ่สัปดาหท์ีผ่่านมาเกิดพายุฝนฟ้า
คะนอง กิง่ไม้หักทับป้ายประชาสัมพันธ์หาดสวนหนิบรเิวณจุดเช็คอิน ทำให้
ป้ายประชาสัมพันธ์ล้ม เทศบาลสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ    

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจง ครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก  ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร   
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครบั กรณีป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ว

หาดสวนหนิบรเิวณจดุเช็คอิน อำเภอฯ ได้โอนใหเ้ทศบาลแล้ว เมือ่เกิดการ
ชำรดุเสียหายเป็นหน้าทีข่องเทศบาลทีจ่ะดูแลให้อยู่ในสภาพทีใ่ช้งานได้
เหมือนเดิม เบื้องต้นเทศบาลได้มอบคณะกรรมการหาดสวนหนิดูแลรักษา 
ขอไปดูรายละเอียดเกีย่วกับการรบัโอน และการใช้จ่ายงบประมาณ ซ่ึงกอง
ช่างจะออกสำรวจความเสียหายเพ่ือประมาณการต่อไป ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั  ขอไปดูรายละเอียดการรบัโอน และพิจารณาใน 
ประธานสภาเทศบาล        เรื่องงบประมาณต่อไป  เชิญท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครบั 

๗.๒ การซ่อมแซมถนนข้างโรงเรยีนอนุบาลวารชิภูมิ - นาบ่อ 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  คณะผู้บรหิาร  หวัหน้ากอง 
สมาชิกสภาเทศบาล        และเจา้หน้าที่ทุกท่านครบั ปัญหาถนนข้างโรงเรยีนอนุบาลวารชิภูมิ - นาบ่อ 

เริ่มชำรดุมากขึน้เรื่อยๆ และการเดินทางสัญจรไปมาลำบากมาก ต้องคอย
หลบหลีกหลุมและระวังรถทีส่วนทางด้วย โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนทีต้่อง
เดินทางเป็นประจำ ขออนุญาตผ่านไปยังกองช่างใหจ้ัดทำ ปร.๔, ปร.๕ จะ
เป็นแบบแอสฟัลต์หรอืรีไซกิงล์แล้วแต่ความเหมาะสม เสร็จแล้วส่งเรื่องไป
ยังอำเภอ จงัหวัด ส่วนกลาง หรอืจะเป็นงบ ส.ส. ถ้าเป็นไปได้ขอเป็นปี 
งบประมาณ ๒๕๖๖  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครบั เชิญท่าน ผอ. กองช่าง ได้ให้รายละเอียดเกีย่วกับ 
ประธานสภาเทศบาล        ถนนสายนี้ ครบั 

นายสะอาด  ภู่นารถ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บรหิาร ท่านสมาชิกสภาฯ และ 
ผู้อำนวยการกองช่าง        ผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน  ผม นายสะอาด ภู่นารถ  ผู้อำนวยการกองช่าง  

ตามทีท่่านสมาชิกได้เสนอปัญหาถนนชำรดุ และจดัทำ ปร.๔, ปร.๕ เสนอ
ของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก หรอืหน่วยงานทีร่บัผิดชอบ ซ่ึงถนน
สายนี้ผมไม่ชัดเจนว่าอยู่ในเขตรบัผิดชอบของหน่วยงานใดบ้าง คงจะได้ออก
สำรวจระยะทางประมาณการและเสนอผู้บรหิารพิจารณา ขอบคุณครบั  

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ผอ. ครบั  เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงว่าถนนสายดังกล่าวอยู่ใน 
ประธานสภาเทศบาล        ความรบัผิดชอบของหน่วยงานใดครบั 



๑๒ 

 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บรหิาร   
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครบั สำหรบัถนนสายดังกล่าวอยู่ในความ

รบัผิดชอบของสอง อปท. บางส่วนอยู่ในความรบัผิดชอบของเทศบาลตำบล
ปลาโหล และอีกส่วนมากอยู่ในความรบัผิดชอบของเทศบาลตำบลวาริชภูมิ 
ส่วนในลักษณะการของบประมาณตามทีท่่านสมาชิกได้ชี้แนะ นำเรยีนวา่
การของบประมาณในแต่ละปีนั้นจะต้องขอข้ามปี ยกเว้นกรณีเงินเหลือจ่าย 
ยกตัวอยา่งเช่น ถ้าจะของบประมาณปี ๒๕๖๖ จะต้องดำเนินการต้ังแต่ปี 
๒๕๖๔ โดยในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน จะมีหนังสือแจง้ว่าท้องถิน่
ต้องการงบประมาณทำอะไรบ้าง ซ่ึงเทศบาลได้เสนอความต้องการไปยัง
สำนักงบประมาณเรยีบร้อยแล้ว ฉะนั้นแล้ว ถ้าจะของบประมาณปี ๒๕๖๖ 
จะต้องดำเนินการต้ังแต่ปี ๒๕๖๔ และถ้าเสนอของบประมาณในปีนี้จะเปน็
การของบประมาณของปี ๒๕๖๗ โดยงบประมาณนี้จะพิจารณาผ่านสภา
ผู้แทนราษฎร ซ่ึงท้องถิน่ต้องเสนอเรื่องไปยังสำนักงบประมาณโดยตรง แต่มี
กรณีหลังจากทีมี่การอนุมัติงบประมาณแล้วถ้ามีเงินเหลือจา่ยท้องถิน่
สามารถเสนอของบประมาณได้อีกครั้งในช่วงปลายปีงบประมาณเช่นกัน ถ้า
ซ่อมแบบแอสฟัลต์ หรอืรีไซกิงล์ ความกว้างประมาณ ๘ เมตร ต้องใช้
งบประมาณมากต้องของบประมาณไปยังสำนักงบประมาณในส่วนทีอ่ยู่ใน
เขตความรบัผิดชอบของเทศบาลตำบลปลาโหลเท่านั้น เพราะไม่สามารถ
ดำเนินการข้ามเขตได้ แต่ถ้าจะดำเนินการต้องขออนุมัติดำเนินการนอกเขต
กับสภาเทศบาลตำบลวารชิภูมิ ในเบือ้งต้นจะสำรวจออกแบบและประสาน
กับเทศบาลตำบลวารชิภูมิว่าจะดำเนินการซ่อมแซมอย่างไร ส่วนการแก้ไข
ปัญหาในระยะยาวต้องของบประมาณจากสำนักงบประมาณตามที่ได้นำ
เรียนข้างต้น  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั ทุกท่านคงเข้าใจแล้ว  เชิญท่าน ส.ท. สุรชัย   
ประธานสภาเทศบาล        อินทรพานิชย์ ครบั 

๗.๓ การซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายวัดป่ารตันโสภณ –  
โคกศาลา 

นายสุรชัย  อินทรพานิชย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  คณะผู้บรหิาร  และสมาชิกสภาฯ  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้ทรงเกยีรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ผม นายสุรชัย อินทรพานิชย์ 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอสอบถามถนนคอนกรตีฯ สายวัดป่ารตัน
โสภณ – โคกศาลา ช่วงนานายวิรยิะ ชำรดุมาก รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ
สองครั้งแล้ว และเป็นเส้นทางทีช่าวบ้านใช้สัญจรโดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่
ต้องออกกรดียาง ชาวบ้านสอบถามว่าจะดำเนินการเมือ่ไหร่ จงึนำเรยีนท่าน
คณะผู้บรหิารได้พิจารณา ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครบั  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อทีป่ระชุมครบั 
ประธานสภาเทศบาล         

 



๑๓ 

 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี        ในกรณีถนนชำรดุ รวมไปถึงถนนทีแ่ตกรา้ว โก่งงอ เป็นหลุ่มเป็นบ่อในทุก 

หมูบ่้าน ผมได้พูดคุยกับกองช่างใหอ้อกสำรวจแล้ว ถนนชำรดุทีท่่านสมาชิก
ได้สอบถามเช่นกันผมได้ออกไปดูแล้ว ฝากกองช่างได้ออกสำรวจช่วงไหนทีมี่
ปัญหาและต้องใช้งบประมาณเท่าไหร ่  ทีผ่่านมาได้มีการซ่อมแซมถนนบ้าน
โค้งป่ากล้วย โดยใช้เครื่องตัดช่วงทีช่ำรดุออกแล้วเทคอนกรีตทับ  ฝาก ผอ.
กองช่างแจง้ช่างออกสำรวจ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป ขอบคุณครบั  

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเพ่ิมเติม  เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล ท่าน ส.ท.สำเรงิ  สัตถาผล  ครบั 

๗.๔ ฝาปิดรอ่งระบายน้ำบ้านนาบ่อชำรดุ และถนนทรดุตัวบริเวณหน้า
บ้านนายสมพงษ์  

นายสำเรงิ  สัตถาผล กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่น ผม นายสำเริง 

สัตถาผล สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอแจง้ฝาปิดรอ่งระบายน้ำภายใน
หมูบ่้านชำรดุแตกหัก ทำให้เศษขยะมูลฝอยไหลลงอุดตันร่องระบายน้ำ และ
อาจทำใหเ้กิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนได้ และถนนคอนกรตีฯ หน้าบ้าน
นายสมพงษ์ทรดุตัว เวลาฝนตกทำใหน้้ำท่วมขังเป็นแอ่งกระทะ ฝากท่าน
ผู้บรหิารได้พิจารณา  ขอบคุณครบั  

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครบั เรื่องน้ำท่วมขังถนนเข้าใจว่าถนนแคบและไม่มีรอ่ง 
ประธานสภาเทศบาล ระบายน้ำ และช่วงทางโค้งทีร่ะดับไม่เท่ากัน เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครบั 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนทา่นประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี        ผมอยากให้เจ้าของเรื่องทำเป็นหนังสือแจง้ด้วยจะได้ชัดเจนในจดุทีมี่ปัญหา

ถ้ามีปัญหาเล็กนอ้ยใช้งบประมาณไม่มากอยากใหห้มูบ่้านร่วมดำเนินการ
ด้วย แต่ถ้าต้องใช้งบประมาณจำนวนมากให้ทำเป็นหนังสือตามทีไ่ด้นำเรยีน
ข้างต้นจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป  ขอบคุณครบั 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  เชิญท่าน ส.ท.คำพันธ์  แก้วคำแสน  ครบั 
ประธานสภาเทศบาล 

๗.๕  การซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบ้านไฮ่ โนนอุดม  และฝาปิด
รอ่งระบายน้ำบ้านไฮ่ชำรดุ  

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธานทีเ่คารพ คณะผู้บรหิาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        เจา้หน้าทีทุ่กท่าน ผม นายคำพันธ์ แก้วคำแสน สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

บ้านไฮ่มีปัญหาเช่นเดียวกับบ้านนาบ่อคือฝาปิดร่องระบายน้ำชำรดุหลายจุด  
อยากจะได้ตัวหนอนปิดช่องที่ชำรดุเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุทีอ่าจจะเกิดขึน้กับ
ลูกหลานทีข่ีจ่ักรยาน วิ่งเล่น เรื่องทีส่อง ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบ้านไฮ่
โนนอุดมชำรดุหลายจดุ พอจะมีงบประมาณ หรอืมียางมะตอย ยางคลุกไป
ซ่อมจดุทีช่ำรดุหรอืไม่  ขอบคุณครบั  



๑๔ 

 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิก เรื่องฝาปิดรอ่งระบายน้ำน่าจะเกิดจากรถบรรทุกหนัก 
ประธานสภาเทศบาล ด้วย เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงอีกครั้งครบั 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี        ตามทีท่่านผู้ทรงเกียรติได้สอบถาม ลักษณะเดียวกันกับบ้านนาบ่อ ให้ทำ

หนังสือแจ้งตามทีไ่ด้นำเรยีนข้างต้น ส่วนการซ่อมแซมถนนคอนกรีตฯ ขอ
อนุญาตให้ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงเรื่องงบประมาณการจดัซ้ือหรอืมียางมะตอย 
อยู่แล้ว ขอบคุณครบั 

นายสุรชยั  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ  ท่านคณะผู้   
เลขานุการสภาเทศบาล        บรหิาร และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครบั ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถาม 

และใหค้ำชี้แนะ และประเด็นอ่ืนๆ ทีต้่องดำเนินการ  พอสรุปได้ดังนี้ 
๑. การสำรวจรอ่งระบายน้ำบ้านผักตบ  
๒. ถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กชำรดุ สายวัดป่ารตันโสภณช่วงนานายวิรยิะ 
๓. ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กชำรดุ สายนาบ่อ-วารชิภูมิ  
๔. ฝาปิดรอ่งระบายน้ำชำรุดบ้านนาบ่อและบ้านไฮ่  
๕. นำ้ท่วมขังเป็นแอ่งกระทะถนนหน้าบ้านนายสมพงษ์  
๖. การจดัซ้ือวัสดุยางมะตอยเพ่ือซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บ้านไฮ่
บ้านโนนอุดม รวมทัง้หมูบ่้านอ่ืนๆ ทีช่ำรดุด้วย ซ่ึงในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
จะได้จดัซ้ือและออกดำเนินการแก้ไขรว่มกันระหว่างผู้นำชุมชนและเทศบาล 
เป็นการรว่มกันระหว่างท้องที่ท้องถิน่ต่อไป 
ซ่ึงประเด็นทัง้หมด กองช่างจะออกสำรวจ ออกแบบ และประมาณการ 
งบประมาณทีจ่ะต้องใช้ในการซ่อมแซมต่อไป ขอบคุณครบั  

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมครบั เชิญท่าน 
ประธานสภาเทศบาล ส.ท.สุรชัย  อินทรพานิชย์  ครับ 

๗.๖ การซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายปลาโหลน้อย - โคกศาลา  

นายสุรชัย  อินทรพานิชย์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ทีเ่คารพ  ท่านคณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิก  
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้ทรงเกยีรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกทา่นครบั ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็กสาย

ปลาโหลน้อย – โคกศาลา เริ่มชำรดุสึกกรอ่น เป็นฝุ่นคลุ้ง บ้านเรอืน
ใกล้เคียงหลังคาเริ่มเป็นสีขาว ฝากคณะผู้บรหิารลงพ้ืนที่สำรวจตรวจสอบ
และหาแนวทางแก้ไขต่อไป   ขอบคุณครบั 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครบั เป็นเรื่องฝากคณะผู้บรหิารได้สำรวจถนนทีช่ำรุด 
ประธานสภาเทศบาล และหาแนวทางแก้ไขต่อไป  เชิญท่าน ส.ท.เชิดชัย นาคะอินทร ์ ครบั 

๗.๗  การสรา้งทางม้าลายหน้าโรงเรียนบ้านผักตบ    

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านคณะผู้บรหิาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ชาวบ้านผักตบต้องการทางม้าลาย เนื่องจากเด็ก 



๑๕ 

 

นักเรยีนต้องข้ามถนนเพ่ือไปเรยีนหนังสือ ซ่ึงอันตรายและเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยง จึงอยากใหมี้ทาง 
ม้าลาย  ฝากคณะผู้บรหิารได้พิจารณาด้วย  ขอบคุณครบั 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครบั สามารถดำเนินการได้หรือไม่เพราะเป็นถนนของ 
ประธานสภาเทศบาล ทางหลวงชนบท ท่านเลขาฯ มีความคิดเหน็อย่างไร  เชิญครับ 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก  ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้บริหาร  
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้ารว่มประชุมทีเ่คารพครบั ท่านสมาชิกได้นำเรยีนความต้องการของ

ชาวบ้าน ถนนหน้าโรงเรยีนบ้านผักตบอยู่ในความรบัผิดชอบของทางหลวง
ชนบท หรอื อบจ.สกลนคร ขอไปตรวจสอบอีกครั้ง แต่ถ้าจะใหมี้ทางม้าลาย
อาจจะรว่มมือกันระหว่างหมู่บ้านและเทศบาล จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ คิดว่าใช้
งบประมาณไม่มาก ถือว่าเป็นความต้องการของชาวบ้านเพ่ือรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุ คงจะได้หาแนวทางวิธีดำเนินการต่อไป  ขอบคุณครบั 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั สมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอืมีเรื่องเสนอแนะ   
ประธานสภาเทศบาล เชิญท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครบั 

๗.๘  การจัดเวรยามเฝ้าระวังและช่วยเหลือสาธารณภัยตา่งๆ 

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน กราบเรียนทา่นประธานสภาฯ คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ  และเจา้หน้าที่ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน ผม นายยุทธสันต์ เหมะธุลิน สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๑  ผมเหน็ว่ามีพนักงานเจ้าหน้าทีม่ากขึน้แล้ว อยากให้จัดเวรยาม ไม่วา่
จะเป็นเจา้หน้าทีป่ระจำรถน้ำ หรอืเจ้าหน้าทีป่ระจำรถ 1669 เมือ่เกิดเหตุ
ไฟไหม้ อุบัติเหตุ หรอืเหตุฉุกเฉินต่างๆ จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซ่ึงมักจะ
เกิดเหตุหลังเลิกงาน จงึอยากให้จดัเวรยามในช่วงนอกเวลาราชการ และวนั
เสาร ์– อาทิตย์  ฝากท่านผู้บรหิารได้พิจารณา ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกทีเ่สนอแนะครบั  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ครบั    
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนทา่นประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  และผู้เข้ารว่มประชุมทุกท่าน  
นายกเทศมนตรี        ขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทีไ่ด้ชี้แนะ ซ่ึงผม ท่านปลัด หวัหน้าสำนัก

ปลัดได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะจัดเวรยามเช้า-เย็น และกลางคืนด้วย โดย
จดัเวรละ ๓ คน ใหห้นึ่งคนมีหน้าทีขั่บรถยนต์ และสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน 
ในระหว่างนี้ ผอ.กองช่าง กำลังดูแบบแปลนเพ่ือปรบัปรุงห้องประชุมเก่า 
อบต. ใหเ้ป็นสถานที่ทำงานเจา้หน้าทีง่านป้องกันฯ หวัหน้าสำนักปลัดกำลัง
จดัทำเวรยาม เสรจ็แล้วจะออกเป็นคำสั่งใหเ้จา้หน้าทีไ่ด้อยู่เวรยามต่อไป 
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีกครั้ง ซ่ึงเป็นข้อเสนอแนะทีดี่ ผม 
คณะผู้บรหิาร ท่านปลัด หวัหน้าสำนักปลัด ไม่ได้นิ่งนอนใจในการป้องกัน
เหตุด่วนเหตุรา้ย เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่พ่ีน้องประชาชน ไม่ว่าจะเปน็
วาตะภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรอืสาธารณภัยอ่ืนๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้  
ขอบคุณครบั   



๑๖ 

 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  เป็นข้อเสนอแนะทีดี่เพ่ือจะได้ทันเหตุการณ์  
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมครบั ถ้าไม่ม ี ในวันนี้สภาฯ ได้ดำเนินการ

ประชุมครบทุกวาระแล้ว ต้ังแต่ระเบียบวาระที ่๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ และ ๗ 
ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ท่านเลขาฯ และหวัหน้าส่วนทุก
ท่านทีใ่ห้ความรว่มมือในการประชุมวันนี้ ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕   

เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

                   นักจัดการงานทะเบียนและบตัร 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทกึการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พฒุธรรม)  

                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย   อินทรพานิชย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานิชย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      วิลัยวรรณ  ทัศม ี       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิลัยวรรณ  ทัศมี) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)  ปัญญา  โมราราช      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 
 

          - ทีป่ระชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยทีห่นึ่ง 
ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที ่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามญั  
สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ประธานสภาฯ  จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

              ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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