
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  วันที ่ ๒๖  พฤษภาคม  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 - ลาป่วย 

๘ นายประยุทธ  สาลีศรี สมาชิกสภาเทศบาล ประยุทธ  สาลีศรี   

๙ นายสำเริง  สัตถาผล สมาชิกสภาเทศบาล สำเริง  สัตถาผล  

๑๐ นายประสพ  นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล ประสพ  นาเชียงใต้  

๑๑ นางวิลัยวรรณ  ทัศมี สมาชิกสภาเทศบาล วิลัยวรรณ  ทัศม ี  

๑๒ นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เชิดชัย  นาคะอินทร์  

๑๓ นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เลขานุการสภาเทศบาล สุรพฒัน์  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 นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดุลยสิทธิ์  งามราชจักร ์  

๗ นายสะอาด  ภู่นารถ ผู้อำนวยการกองช่าง สะอาด  ภู่นารถ  

๘ นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สมิทธิ์  พุทธวงศ์  



๒ 

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๙ นายปรีดา  เจริญชัย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปรีดา  เจริญชัย  

๑๐ นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ผู้อำนวยการกองคลัง   เปรมฤดี  ศิรขัินธ์  

๑๑ นางสาวสราพร  ปัจสา ผู้อำนวยการกองการศึกษา สราพร  ปัจสา  

๑๒ นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชก. รุ่งทิวา  ไชยจันทร์  

๑๓ นายพีรเพชร  ดาวเศรษฐ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พีรเพชร  ดาวเศรษฐ์  

๑๔ นายสันติสุข  ทองอินที วิศวกรโยธา ปก. สันติสุข  ทองอินที  

๑๕ นางสาวธัญพร  เหลือหลาย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก. ธัญพร  เหลือหลาย  

๑๖  นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน ธวัชชัย  นาเชียงใต ้  

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระ 
เลขานุการสภาเทศบาล         รตันตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ   

สมัยที่สอง  ประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๕   
    (นายสุรชัย  พุทธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรยั)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เมือ่ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ สมัยทีส่อง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

ก่อนทีจ่ะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ท่าน ส.ท.ศรีสวาท  หินอ่อน  ขอ
ลาป่วย  เขา้สู่ระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งต่อทีป่ระชุม 

๑.๑  มอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการปฐมนิเทศ
ผู้บริหารท้องถิน่ ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการ
สภาท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัด
สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลได้ดำเนินการ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายดุลยสิทธิ์  งามราชจักร์ กราบเรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านเลขานุการ 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สภาฯ ท่านนายกฯ ท่านรองนายกฯ ทีเ่คารพ และท่านหัวหน้าส่วนที่เข้า

ร่วมประชุมทุกทา่น ผม นายดุลยสิทธิ์ งามราชจักร์ หัวหน้าสำนัก
ปลัดเทศบาล สืบเนื่องจากจังหวัดสกลนครได้จัดทำโครงการปฐมนิเทศ
ผู้บริหารท้องถิน่ ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการ
สภาท้องถิน่ และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ จังหวัด
สกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  มีผู้สำเร็จการอบรม ดังนี้   



๓ 

 

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เมษายน ๒๕๖๕  ได้แก่  นายกเทศมนตรี  
รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล 
รวม ๕ คน 
รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕  ได้แก่  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ทีป่รึกษานายกเทศมนตรี  และสมาชิกสภาเทศบาล    
รวม ๑๐ คน     
เพ่ือเป็นเกยีรติแก่ผู้สำเร็จการอบรม  โอกาสนี้ ขอเรียนเชิญท่าน
นายกเทศมนตรี ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม และเชิญ
ทุกท่านที่สำเร็จการอบรมรับใบประกาศนียบัตรตามลำดับครับ 

(ผู้สำเร็จการอบรมรบัใบประกาศนียบัตรจากนายกเทศมนตรี) 

๑.๒  แนะนำพนักงานเทศบาลโอนย้ายมาใหม่ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายมาใหม่ได้แนะนำตัวต่อสภาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายพีรเพชร  ดาวเศรษฐ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรี 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ        พร้อมคณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่เคารพ  และหัวหน้า

ส่วนราชการทุกท่าน  กระผม  นายพีรเพชร  ดาวเศรษฐ์  ตำแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายอำนวยการ  สังกัด สำนักปลัดเทศบาล  ย้ายมาจาก เทศบาลตำบล 
บ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
ภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านกุดตะกาบ ตำบลวาริชภูมิ  ขอบคุณครับ 

นายสันติสุข  ทองอินที กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ       ท่านนายกเทศมนตรี ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

กระผม  นายสันติสุข  ทองอินที  ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สังกัด
กองช่าง  ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส 
ภูมิลำเนาอยู่บ้านไฮ่ ตำบลปลาโหล  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ยินดีกับพนักงานใหม่ทั้งสองท่านด้วย ที่ผ่านมาการบริหารงานต่างๆ ของ 
ประธานสภาเทศบาล        เทศบาลตำบลปลาโหลเป็นไปด้วยดี ขอให้ทำงานอย่างมีความสุข ทำงาน

รว่มกันฉันท์พ่ีน้อง มีอะไรที่ไม่ทราบไม่เข้าใจให้สอบถามปรึกษาหารือกัน 

๑.๓  ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาท้องถิน่ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านคณะผู้ 
เลขานุการสภาเทศบาล         บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ  ตามหนังสืออำเภอวาริชภูมิ ที ่

สน ๐๐๒๓.๒๑/ว ๖๗๒ ลงวนัที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ได้จัดส่งประมวล
จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภา
ท้องถิ่น เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นทราบและ



๔ 

 

ยึดถือปฏิบัติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้มีประมวล
จริยธรรม เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ ๑๓๙  ตอนพเิศษ ๘๑ ง  เมือ่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕  ซึ่งมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  โดย
รายละเอียดประมวลจริยธรรมที่ต้องยึดถือปฏิบัติสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 
๑. ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา  
    พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อ 
    หน้าที ่
๓. พึงกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
๔. พึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ 
    ประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ 
๕. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๖. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
๗. พึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
๘. พึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    เพ่ือให้การบริหารราชการท้องถิ่น การจัดทำบริการสาธารณะ และการ  
    ใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม สอดคล้องกับ 
    บริบท สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม ความเป็นอยู่ 
    และวิถีของชุมชน ภูมิปญัญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
    และจารีตประเพณีอันดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 
    อย่างยั่งยืน 

  ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิน่ 
๑. ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา  
    พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 
    พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อ 
    หน้าที่ 
๓. พึงกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
๔. พึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ 
    ประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ 
๕. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๖. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
๗. พึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
๘. พึงรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
    และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด  



๕ 

 

๙. พึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การตรา 
    ข้อบัญญัติท้องถิน่ การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดทำบริการ 
    สาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม  
    สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม  
    ความเป็นอยู่และวิถีของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม  
    ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขของ 
    ประชาชนในท้องถิน่อย่างยั่งยืน 

นำเรียนท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหารเพ่ือทราบและยึดถือปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ฝากสมาชิกทุกท่านได้ไปศึกษาเพ่ิมเติมด้วย เข้าสู่ 
ประธานสภาเทศบาล        วาระรับรองรายงานการประชุม ครับ  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 

- รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามญั 
  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที ่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญสมาชิกทุกท่านอ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ สมัยทีห่นึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕   ใช้เวลาไมเ่กนิ  ๒๐  นาท ี

(สมาชิกอ่านรายงานการประชุมใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที) 

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อทุกท่านได้อ่านรายงานการประชุมแล้ว ต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาล        ผมจะขอมติที่ประชุม เพ่ือรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

ปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที ่ 
๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที ่  
๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   

รับรอง     ๙  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที่   
๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕   

ไม่รบัรอง    ไม่มี 

มติทีป่ระชุม รบัรอง     ๙  เสียง 
ไม่รบัรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
รบัรองรายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     
สมัยทีห่นึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมื่อวันที ่ ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องทีค่ณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระที ่ ๔ เรื่องทีเ่สนอใหม่เพื่อพิจารณา 

๔.๑  การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมกลุ่มในการจัดการ       
ขยะมูลฝอยร่วมกัน 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล        และผู้เข้าร่วมประชุมทีเ่คารพครับ   สืบเนื่องจากเทศบาลได้รับหนังสือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๕๑๐๐๖/๓๐๗๓   ลงวันที ่๒๘  
เมษายน  ๒๕๖๕  เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการบูรณาการ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร  เรียน 
นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล  โดยอ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๗๕๗๘  ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘    
ในเนื้อหา ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวง มหาดไทยได้จัดทำขั้นตอนการ
พิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  กรณีโครงการกำจัด
ขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ๑๔ ขั้นตอน   เมือ่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ    มูลฝอยร่วมกัน  ให้สภาท้องถิ่นของแต่
ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นชอบการรวมกลุ่มใน
การจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน นั้น   เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่ม
พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนครในการแก้ไขปัญหา
ขยะสะสมที่มีปริมาณเพ่ิมมากขึน้  และจัดหาวิธีการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ให้มีประสิทธิภาพ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  จึงขอประสาน
มายังท่าน เพ่ือพิจารณาเสนอต่อสภาท้องถิ่น  พิจารณาให้ความเห็นชอบ
การรวมกลุ่มในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน  ทั้งนี ้ เมื่อสภาท้องถิน่ให้
ความเห็นชอบ กรุณาจัดส่งสำเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่รับรอง
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  
เพ่ือจักได้ดำเนินการในลำดับต่อไป   

ส่วนขั้นตอนในการพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
(กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ที่มีวงเงิน
มูลค่าต่ำกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท)  ๑๔ ขัน้ตอน ดังนี้ 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือใน 
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน (สำหรับกรณีที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยแห่งเดียวให้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่ ๔) 
๒. สภาท้องถิน่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความ 
เห็นชอบการรวมกลุ่มในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน 



๗ 

 

๓. รายงานความเห็นของสภาท้องถิ่นต่อผู้กำกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิน่พิจารณา 
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของโครงการ  
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวทีเ่ป็นเจ้าของโครงการต้อง
คำนวณมูลค่าโครงการ และจัดทำรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการ 
๕. จังหวัดตรวจสอบกลั่นกรองโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ 
ส่งให้กระทรวงมหาดไทย 
๖. กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่) ตรวจสอบ 
เอกสารความถูกต้องและพิจารณาความเหมาะสมของโครงการเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
๗. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาโครงการ 
๘. ส่งคืนโครงการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ 
๙. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วม 
ลงทุนโดยวิธีการประมูล พร้อมเสนอร่างสัญญาให้อัยการสูงสุดตรวจสอบ 
๑๐. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เจ้าของโครงการเสนอผลการพิจารณา 
คัดเลือกเอกชนพร้อมส่งร่างสัญญาให้กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) 
๑๑. กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่) ตรวจสอบผล 
การพิจารณาคัดเลือกเอกชนและร่างสัญญาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
๑๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนและ 
ร่างสัญญาที่ผ่านการตรวจพิจารณาของอัยการสูงสุดแล้ว 

๑๒.๑ กรณีไม่เห็นด้วยให้ส่งเรื่องคืนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาทบทวน 
๑๒.๒ กรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบผลการคัดเลือก
และร่างสัญญาฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ลงนามในสัญญาร่วม
ลงทุนต่อไป 
๑๒.๓ กรณีที่ต้องมีการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุน 

๑) กรณีแกไ้ขสัญญาร่วมทุนไม่ใช่สาระสำคัญ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ดำเนินการ แล้วรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ทราบ 

๒) กรณีแก้ไขสัญญาในสาระสำคัญ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เสนอร่างสัญญาฉบับแก้ไขผ่านอัยการสูงสุด เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเห็นชอบต่อไป 

๑๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในสัญญาจ้างเอกชน 
๑๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของโครงการ ส่งรายงานผลการดำเนิน 
โครงการให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจทราบภายใน ๖๐  
วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา  



๘ 

 

โดยวัตถุประสงคข์องหนังสือฉบับนี้ เพ่ือเสนอสภาฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการบริหารจัดการขยะร่วมกัน ซ่ึงขยะถือเป็นวาระแห่งชาติวาระ
หนึ่งของรัฐบาลในการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลพิษ สำหรับ
เทศบาลตำบลปลาโหล นำขยะไปทิ้งแบบฝังกลบที่ศูนย์จัดการขยะเทศบาล
ตำบลพังโคน ณ ปัจจุบันจังหวัดสกลนครมีศูนย์จัดการขยะ ๕ แหง่ ได้แก่ 
เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตำบลพังโคน เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน 
เทศบาลตำบลวานรนิวาส และเทศบาลตำบลท่าแร่  ส่วนลักษณะโครงการ
บริหารจัดการขยะโดยการแปรรูปเปน็พลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ภาคอีสานมี
ทีจ่ังหวัดขอนแก่น โดยรัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สกลนครมีแนวคิดที่จะทำโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินมูลค่าต่ำกว่า ๑,๐๐๐ 
ล้านบาท ซ่ึงสามารถดำเนินการได้ แตต้่องทำ MOU ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ในพ้ืนที่ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทย
กำหนดตามที่ได้นำเรียนข้างต้นแล้ว ซึ่งเทศบาลตำบลปลาโหลได้ดำเนินการ
ในขัน้ตอนที่ ๑ แล้ว โดยไดบ้ันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุม่พ้ืนที่ใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย เมื่อวันที ่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร โดย นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด
สกลนคร ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “เจ้าภาพหลัก” กับ 
เทศบาลตำบลปลาโหล โดย นายกเทศมนตรีตำบลปลาโหล อีกฝ่ายหนึ่ง ซ่ึง
ต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “เจ้าภาพร่วม” ทั้งสองฝ่าย ตกลงทำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑  วัตถุประสงค์   
๑.๑ เพ่ือรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร 
๑.๒ เพ่ือขบัเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพ้ืนทีใ่นการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสกลนคร ให้เกิดเป็นรูปธรรม มีความ
คุ้มค่า มปีระสิทธิภาพ 
๑.๓ เพ่ือเลือกใช้วิธีการ และกำหนดพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสม เกิด
การยอมรับจากภาคประชาชนในพื้นท่ีและให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกีย่วข้อง 
ข้อ ๒  กรอบแนวทางความร่วมมือ 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นกลไกหลักที่มีบทบาทในการ
ส่งเสริมผลักดันให้การขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการ
ขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดในการ
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ให้มีความต่อเนื่องเกิดเป็นรูปธรรม มีความ
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เลือกใช้วิธีการและกำหนดพื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยที่
เหมาะสม เกิดการยอมรับจากภาคประชาชน ดำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยอย่างเปน็รูปธรรม และตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จึงมีกรอบแนวทางความร่วมมือ ดังนี้ 



๙ 

 

๒.๑ เจ้าภาพร่วม เห็นชอบในการเข้าร่วมรวมเป็นกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการ
ขยะมลูฝอย (Clusters)  
๒.๒ เจ้าภาพร่วม ร่วมกับ เจ้าภาพหลัก และจังหวัดสกลนคร เสนอแนะ 
แก้ไข ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ือดำเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอย
ของกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) 
๒.๓ เจ้าภาพร่วม ร่วมกับ เจ้าภาพหลัก ในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย
ที่เกิดข้ึนใหม่และขยะมูลฝอยตกค้างภายในพ้ืนที่ให้หมดไป โดยการเก็บ คัด
แยก รวบรวม และขนส่งขยะมลูฝอยในพ้ืนที่ตนเอง ส่งให้กับเจ้าภาพหลัก 
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนให้เป็นพลังงานแบบ
ครบวงจร 
๒.๔ เจ้าภาพร่วม สนับสนนุเจ้าภาพหลัก ในการจัดทำโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเปน็พลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ 
Waste to Energy (WTA) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดแบบครบวงจร เช่น การ
สำรวจข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ การ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ และการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง 
เพ่ือลดความเสี่ยงขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ขยะอุตสาหกรรม ที่อาจปน เข้า
สู่กระบวนการกำจัดขยะมูลฝอยตามหลักวิชาการ 
๒.๕ เจ้าภาพหลัก เป็นผู้จัดให้มีสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน รับช่วง
ขนส่งขยะมูลฝอยในพ้ืนที่จากเจ้าภาพร่วม  ทัง้นี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกำหนด   
๒.๖  เจ้าภาพหลัก เป็นผู้กำหนดอัตราค่าบริการในการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย เป็นไปตามผลการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ และกำหนด
อัตราเพ่ิมของค่าบริการในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามสภาพ
เศรษฐกิจในภาพรวมทุกๆ ๓ ปี ทั้งนี้ สามารถปรับเพิม่ข้ึนได้ไม่เกินร้อยละ 
๑๐ ของอัตราค่าบริการ 
๒.๗ การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุ่มพ้ืนที่ใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนี้ให้มีระยะเวลา ๒๕ ปี และให้มีการ
ทบทวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ทุกๆ ๓ ปี 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการรวมกลุม่พ้ืนที่ในการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนนี้ ได้จัดทำขึ้น ๒ ฉบับ ซึ่งมีข้อความถูกต้องตรงกัน แต่ละ
ฝ่ายได้อ่านและเข้าใจตรงกันดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและตราประทับ(ถ้ามี) 
รว่มกันไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และได้รับบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการรวมกลุ่มพ้ืนทีใ่นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนนี้ ไว้
ฝ่ายละฉบับแล้ว 
ดังนั้น เมื่อได้จัดทำบันทึกข้อตกลงฯ แล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามขัน้ตอนการ
พิจารณาโครงการฯ จึงเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
รวมกลุ่มในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน  ขอบคุณครับ 

 



๑๐ 

 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั ท่านสมาชิกมีความคิดเหน็อย่างไร หรือมีข้อสงสัย 
ประธานสภาเทศบาล        ประการใด สามารถสอบถามได้ เรื่องขยะเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข เทศบาล

ตำบลปลาโหลรถขนขยะไม่เพียงพอ ขยะยังเพ่ิมมากข้ึนทุกวัน ฝากท่าน
สมาชิกได้เน้นย้ำกับชาวบ้านเรื่องการคัดแยกขยะด้วย  เชิญท่าน ผอ.กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ 

นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  คณะผู้บรหิาร  สมาชิก 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสมิทธิ์ พุทธวงศ์ 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตนำเรียนข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ปริมาณขยะทั่วทั้งจังหวัด ประมาณ 
๒๒๖,๒๘๑ ตัน/ปี ณ ปัจจบุันพังโคนสามารถรับขยะได้ ๑๑,๐๐๐ ตัน/ป ี
เทศบาลตำบลปลาโหลนำขยะไปทิง้ ๖๗๐ ตัน/ปี คาดว่าไม่เกิน ๕ ปี บ่อ
ขยะจะเต็ม ซ่ึงเป็นเหตุผลหนึ่งทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเข้ามา
ดำเนินการในเรื่องการบริหารจดัการขยะมูลฝอยโดยการจัดทำโรงไฟฟ้า
ระบบปิดโดยเอกชนร่วมลงทุน ซึ่งใช้ระยะเวลา ๕ ปี ในการดำเนินงาน เริ่ม
จากระยะการขออนุญาต ๑๒ เดือน ระยะเตรียมการก่อสร้าง ๖ เดือน 
ระยะก่อสร้างและทดสอบการทำงาน ๓๖ เดือน ระยะตรวจสอบการทำงาน 
๖ เดือน ระยะเวลาดำเนินการจริงไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี คาดว่าอีก ๕ ปี จะ
สามารถใช้งานไดห้ลังจากที่ทำโครงการสำเร็จ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ครับ  เชิญท่าน ส.ท.คำพันธ์  แก้วคำแสน   
ประธานสภาเทศบาล        ครับ 

นายคำพันธ์  แก้วคำแสน กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่านคณะผู้บรหิาร  
สมาชิกสภาเทศบาล   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายคำพันธ์ แก้วคำแสน สมาชิกสภา

เทศบาล เขต ๑ ขอเสนอแนวคิดเก่ียวกับขยะ ที่ผ่านมามีการรณรงค์ตลอด
แต่ทำไมขยะยังเพ่ิมข้ึน ซึ่งเป็นไปได้มากที่ขยะมาจากตลาดสด ซื้อกีร่้านได้
ถุงทุกร้านทุกชิ้น ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้นำตะกร้าหรือถุงไปด้วย ฝาก
คณะผู้บริหารได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ด้วย 
น่าจะเป็นการลดขยะจากถุงพลาสติกได้มากทีเดียว ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.คำพันธ์ ครับ  ช่วงหนึ่งกองสาธารณสุขฯ รณรงคไ์ม่ใช้ 
ประธานสภาเทศบาล        ถุงพลาสติกหรือโฟมโดยเน้นหมู่บ้านนำร่องได้ผลดี ลดภาระการเก็บขยะใน

ระดับหนึ่ง  เชิญท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ  ทัศมี  ครับ 

นางวิลยัวรรณ  ทัศมี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  ท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล   สมาชิก  และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  ดิฉัน  นางวิลัยวรรณ  ทัศมี 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒  เรื่องขยะควรลงพื้นทีใ่ห้ความรู้ในเรื่องการคัด
แยกขยะให้มากกว่านี้ เป็นการเคาะสนิมสำหรับผู้ที่ยังไม่คัดแยกขยะในส่วน
ทีย่ังมขียะเปียกในถังเหลือง  ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ ครับ  ที่ผ่านมาได้ดำเนินการอยู่แล้ว   ฝาก 
ประธานสภาเทศบาล        กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการต่อไป สมาชิกท่านใดมีความคิดเหน็เพ่ิมเติม  



๑๑ 

 

ถ้าไม่ม ีผมจะขอมติทีป่ระชุมการรวมกลุ่มในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน 

ประเด็นที ่๑  สมาชิกท่านใดเห็นชอบการรวมกลุ่มในการจัดการ 
 ขยะมูลฝอยร่วมกัน    

เห็นชอบ    ๙  เสียง 

ประเด็นที ่๒  สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบการรวมกลุ่มในการจัดการ 
ขยะมูลฝอยร่วมกัน    

ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 

มติทีป่ระชุม เห็นชอบ     ๙  เสียง 
ไม่เห็นชอบ    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
เห็นชอบการรวมกลุ่มในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ กระทู้ถาม 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่าน ส.ท.เชิดชัย  นาคะอินทร์   ครบั 
ประธานสภาเทศบาล  

๖.๑  ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบ้านผักตบ   

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์   กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกท่าน ผม นายเชิดชัย นาคะอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  ตามที่

สภาฯ ได้มีการประชุมคราวที่แล้ว เรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบ้านผักตบ 
โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ไม่ทราบว่าไดด้ำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้ว  
ขอบคุณครับ      

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล         

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  และ 
นายกเทศมนตรี        เจ้าหน้าทีทุ่กท่าน ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถาม ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกัน

แก้ไข ผมไดเ้ข้ารว่มประชุมกับชุมชน ๒ ครั้ง แต่ไม่ประสบผลสำเร็จตามท่ีได้
เคยแจ้งสภาฯ แล้ว ต่อมาผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งว่าได้พูดคุยตกลงกับชาวบ้าน
แล้ว ยินยอมให้น้ำไหลผ่านได้จึงให้ช่างออกสำรวจ แต่เจ้าของที่เปลี่ยนใจไม่
ยอมให้น้ำไหลผ่าน ผมเองได้รับโทรศัพท์หลายครั้งจากเจ้าของที่ดิน ถ้า
เทศบาลดำเนินการจะฟ้องร้อง ซึ่งต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ถ้า
ระบายลงหนองปึนต้องรื้อถนนคอนกรีตครึ่งเลนซึ่งต้องใช้งบประมาณมาก 
หรือถ้าระบายลงห้วยเจ้าของที่นาบางคนยินยอมบางคนไม่ยินยอมให้น้ำไหล
ผ่าน ผมได้ปรึกษาท่ีดินอำเภอว่าเดิมมีร่องระบายน้ำข้างบ้านนายโย้ยแต่
เลือนรางสามารถลงท่อระบายน้ำได้หรือไม่ จึงมีแนวคิดให้ผู้ใหญ่บ้านทำ
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หนังสือเชิญทีดิ่น นายอำเภอ และเทศบาล รว่มประชุมกับชาวบ้านเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน ได้ข้อตกลงอย่างไร ถ้างบประมาณไม่เพียงพอต้อง
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและตั้งงบประมาณไว้ในปี ๒๕๖๖ ต่อไป ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  คงจะต้องได้ข้อสรุปในเรื่องนี้  ถ้ามีการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล วันไหนเชิญสมาชิกร่วมประชุมด้วยเพ่ือรับฟังและแกไ้ขปัญหาร่วมกัน ท่าน 

ส.ท.ประสพ อยู่ในพืน้ที่คงจะเข้าใจปัญหาดี ท่านมีอะไรเสนอแนะที่ประชุม
หรือไม่  เชิญครับ 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ กระผม นายประสพ นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๒ ปัญหาบ้านผักตบมีปัญหาแค่ครอบครวัเดียว คำพูดเปลี่ยนไปเปลี่ยน
มา ไม่เหมือนเดิม ในอดีตเคยเป็นทางน้ำ พอถมทีก่ั้นทางน้ำทำให้น้ำท่วมขัง 
ในที่ประชุมบอกว่าให้น้ำไหลผ่านได้ วันต่อมาไมใ่ห้ไหลผ่านแล้ว จึงยังคง
เป็นปัญหาครับ  ขออนุญาตสอบถาม ผมเห็นมีเครื่องสูบน้ำไม่ทราบว่าได้มา
จากหน่วยงานไหน มีระบบการยืมอย่างไร รวมค่าน้ำมันด้วยหรือไม ่ เมื่อมี
เครื่องสูบน้ำว่างอยู่และมีความจำเป็นอยากยืมไปใช้ หรือเครื่องสูบน้ำนี้ใช้
ทั้งอำเภอ หรือใช้เฉพาะตำบลปลาโหล  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม เชิญทา่นนายกฯ ได้ชี้แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล   

นายดำเนิน  สอนไชยา เรยีนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี        คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านครับ ตามที่ท่าน ส.ท.ประสพ สอบถาม

เกีย่วกับเครื่องสูบน้ำ ผมได้รับมาจากสมาคมสันนิบาตจังหวัดสกลนครใน
คราวที่ไปร่วมประชุมเพ่ือเลือกประธานสันนิบาตจังหวัดสกลนครทีอ่ำเภอ
เจริญศิลป์ เพ่ือนำมาให้บริการในพ้ืนที่อำเภอวาริชภูมิ นิคมน้ำอูน ส่องดาว 
และพังโคน โดยให้เทศบาลตำบลปลาโหลดูแลเก็บรักษา ผมเหน็มีหนังสือ
จากอำเภอพังโคนขอยืมแล้ว ก่อนหน้านี้ได้นำไปใช้ทีบ่้านดอนยานาง ถ้า
หมู่บ้านไหนมีความจำเป็นนำไปใช้เพ่ือส่วนรวมให้ทำหนังสือขอยืมได้ ไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั เชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายดุลยสทฺิธิ์  งามราชจักร์ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และท่าน 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน รวมทั้งท่านหัวหนา้ส่วนราชการที่เคารพ 

อย่างสูง  ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกป้ัญหาน้ำท่วมขังบ้าน
ผักตบ ผมได้เข้าร่วมประชุมและได้ข้อสรุปเป็นสองประเด็นคือ ประเด็นที่
หนึ่ง ไม่ให้น้ำไหลผ่านแต่ให้วางท่อตามแนวถนน ผมได้ถามที่ประชุมว่า
เจ้าของที่ตามแนวถนนจะมปีัญหาหรือไม่ ซ่ึงได้คำตอบว่าไม่มีปัญหาอะไร 
ประเด็นที่สองถ้าไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางแรก สามารถส่งน้ำไปลง
หนองปนึไดห้รือไม่ หลังจากประชุมเรียบร้อยแล้ว และกองช่างได้ออก
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สำรวจ วันต่อมาบอกว่าไมย่ินยอมให้น้ำไหลผ่าน ซ่ึงท่านนายกฯ ได้เสนอให้
ผู้ใหญ่บ้านเชิญนายอำเภอ ทีดิ่นอำเภอ และเทศบาล จัดประชุมร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผมคิดว่าถ้าสามารถส่งน้ำลง
หนองปืนได้ก็จะบรรเทาปัญหาลงไดม้ากพอสมควร ส่วนใหญ่น้ำประปาใช้
เพ่ืออุปโภค ซ่ึงมีระบบขั้นตอนการผลิต ยกตัวอย่าง ประปาบ้านพังฮอ หรือ
บ้านงิ้วทีต่้องแก้ปัญหามาตลอด ไม่อยากให้น้ำไหลลงหนอง ซ่ึงปัจจุบัน
สามารถแก้ปัญหาได้มาก และสำหรบัเครื่องสูบน้ำ ที่ผ่านมาเทศบาลได้
นำไปใช้ทีบ่้านดอนยานางทีว่ิกฤตในเรื่องน้ำ โดยใช้เครื่องส่วนกลาง ๑ 
เครื่อง และเครื่องของชาวบ้านอีก ๑ เครื่อง ปัญหาได้ทุเลาเบาบางแล้ว 
หากมีความจำเป็นสามารถนำไปใช้ได้ แต่การอนุมัตงิบประมาณเชื้อเพลิง 
อยู่ในดุลยพินิจผู้บรหิารที่จะต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป เน้นความเดือดร้อน
ของพ่ีน้องประชาชน นำเรียนชี้แจงที่ประชุม  ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านหวัหน้าสำนักปลัดเทศบาล  ผมเห็นด้วยที่จะส่งน้ำลงหนองปนึ 
ประธานสภาเทศบาล ยกตัวอย่างบ้านงิ้วต้องขอใช้น้ำจากหนองพังฮอ ไม่อยากใช้น้ำจากห้วย 

หนอง ครอง บึง แต่เมื่อจำเป็นก็ต้องใช้ การผลิตน้ำประปามีระบบกรองอยู่
แล้ว ฉะนั้น ถ้าแก้ปัญหาโดยการระบายน้ำลงหนองปึนน่าจะดี อย่างไรก็
ตาม ขึ้นอยู่กับความเห็นของชุมชน เชิญท่าน ส.ท.เชิดชัย นาคะอินทร์  ครับ 

นายเชิดชัย  นาคะอินทร์   กราบเรียนท่านประธาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ทุกท่านครับ ตามที่ท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ผมอยากให้ท่านดำเนินการโดยเร็ว 

อยากให้ท่านมีหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านนัดวันเวลาให้ชัดเจน และเชิญที่ดิน เชิญ
นายอำเภอ และให้มีหนังสือเชิญชาวบ้านเป็นรายครัวเรือนจะเป็นการให้
เกียรติชาวบ้านด้วย  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.เชิดชัย ครับ  เชิญท่านนายกฯ อีกครั้งครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะ 
นายกเทศมนตรี        ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีทุ่กท่านครับ ในเรื่องนี้ เมือ่ ๔ – ๕ วัน ทีผ่่านมา ผม

ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านแล้ว อยากให้ทำหนังสือแจ้งไปยังนายอำเภอ หรือท่ีดิน 
ซึ่งจะไปก้าวก่ายมากก็ไม่ได้ เราเป็นท้องถิ่นเขาเป็นท้องที่ อยากให้เป็นเรื่อง
ของหมู่บ้านทำหนังสือปรึกษานายอำเภอหรือที่ดินโดยตรง ผมคุยกับพ่ีน้อง
บ้านผักตบตลอดว่าอยากให้ช่วยกันแก้ปัญหา จรงิๆ แล้วก็เป็นสิทธิที่เขาจะ
ให้หรือไม่ให้ก็ได้ ที่พอจะเป็นไปได้คือการตรวจสอบแนวเขต ซึ่งที่ดินก็ให้
ความร่วมมือจะนำแผนทีแ่ละภาพถ่ายทางอากาศที่มีปัญหาเข้าประชุมด้วย 
ฝากท่าน ส.ท.ประสพ ได้พูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านด้วย ถ้าพร้อมวันไหนแจ้งผม
ไดเ้ลยไม่ต้องมีหนังสือ ผมจะได้แจ้งคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ ท่าน
ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่
ผู้เกีย่วข้องเข้าร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เห็นใจชาวบ้าน น้ำเริ่ม
เน่าเสียแล้ว  แจ้งท่าน ส.ท.เชดิชัย ได้เข้าใจ  ขอบคุณครับ 
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นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั ท่านสมาชิกคงเข้าใจแล้ว  คงไม่ต้องทำหนังสือ  
ประธานสภาเทศบาล รายครัวเรือน ให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายขา่วจะได้รวดเร็ว 

เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมประชุมด้วย เชิญท่าน ส.ท.สำเริง  สตัถาผล  ครับ 

๖.๒ การแก้ปัญหาน้ำท่วมหน้าบ้านนางบุญถิน–นายประหยัด อุระแสง 
บ้านนาบ่อ  และการซ่อมแซมถนนชำรุด สายบ้านปลาโหล - บ้านนาบ่อ 
บริเวณลำห้วยบักหัน  

นายสำเริง  สัตถาผล   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาเทศบาล        สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสำเริง สัตถาผล  

สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ตามท่ีผมได้เคยแจ้งแล้ว น้ำท่วมถนนหนา้บ้าน
นางบุญถิน - นายประหยัด อุระแสง สาเหตุเกิดจากการวางท่อระบายน้ำสูง
กว่าร่องระบายน้ำ ฝากท่านประธานผ่านไปยังกองช่างได้ออกสำรวจและหา
แนวทางแก้ไข และขอสอบถามการซ่อมแซมถนนชำรุดสายบ้านปลาโหล – 
นาบ่อ บริเวณลำห้วยบักหนั ชาวบ้านฝากสอบถามว่าจะดำเนินการเมื่อไหร่ 
อยากให้รีบซ่อมแซม  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  คณะ 
นายกเทศมนตรี        ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีทุ่กท่าน สำหรับน้ำท่วมขังบ้านนาบ่อผมรับทราบ 

และให้กองช่างออกสำรวจไว้ก่อน ผมขอแก้ปัญหาบ้านผักตบซึ่งเป็นปัญหา
เร่งด่วน ส่วนถนนชำรุดบริเวณลำห้วยบักหันได้ผู้รับจ้างแล้ว รายละเอียด
การซ่อมแซมต่างๆ ขออนุญาตให้ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจงต่อสภาฯ ครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม เชิญ ผอ.กองช่าง ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสะอาด  ภูนารถ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาฯ  และ 
ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ สำหรับการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ชำรุด มีขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลง
ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร วางทอ่ระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น ๓ 
ขนาด Ø ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน 
งบประมาณ ๗๖,๑๐๐ บาท จะเริ่มดำเนินการเร็วๆ นี้ นำเรียนที่ประชุมเพ่ือ
รับทราบ  ขอบคณุครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณ ผอ.กองช่างครบั เรื่องร่องระบายน้ำบ้านนาบ่อ ร่องระบายน้ำ 
ประธานสภาเทศบาล สูงกว่าถนน ซึ่งมีปัญหาเกือบทุกหมู่บ้านที่ต้องหาแนวทางแก้ไขรว่มกัน เชิญ

ท่าน ส.ท.ยุทธสันต์  เหมะธุลิน  ครับ 

๖.๓  การจัดทำกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมต่างๆ   

นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน   นำเรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  และเจ้าหน้าที่ท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล        เคารพทุกท่าน  ผม นายยุทธสันต์ เหมะธุลิน  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  



๑๕ 

 

ก่อนอ่ืนขออนุญาตเสนอแนะเกี่ยวกับร่องระบายน้ำ ต่อไปรอ่งระบายน้ำจะ
เป็นปัญหาในทุกหมู่บ้าน บางหมู่บ้านร่องน้ำแทบไม่ได้ใช้งาน ยกตวัอย่าง 
บ้านพรสวรรค์ น้ำไมม่ีที่ไปทำใหน้้ำท่วมขัง ฉะนั้น ก่อนที่จะทำโครงการ
เกี่ยวกับร่องระบายน้ำต้องสำรวจและพิจารณาให้ดีก่อนว่าทำไปแล้วจะมี
ปัญหาตามมาภายหลังหรือไม่ ซ่ึงเมื่อเกิดปัญหาก็เป็นเทศบาลทีต่้องแก้ไข 
และเรื่องที่อยากเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม
ต่างๆ ทีผ่่านมาหลายๆ โครงการยังซ้ำซ้อน ซ้ำซาก ฝากท่านประธานผ่านไป
ยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านอย่าให้ซ้ำซากนัก ขอบคุณครับ  

นายสุรชยั  พุทธรรม เรื่องร่องระบายน้ำเป็นความต้องการของชาวบ้านจากการประชาคม  โดยที่ 
ประธานสภาเทศบาล ไม่ได้คำนึงถึงผลที่จะตามมา สำหรับกิจกรรม/โครงการอบรมต่างๆ เชิญ

นายกฯ ได้ชี้แจง ครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  คณะ 
นายกเทศมนตรี        ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีทุ่กท่านครับ ในส่วนกิจกรรม/โครงการอบรมต่างๆ 

แต่ละกองได้เสนอ มาจากงบอุดหนุนบ้าง หน่วยงานภายนอกบ้าง และบาง
กิจกรรมเป็นความต้องการของหมูบ่้าน และขอแจ้งการดำเนินงานที่ผ่านมา 
ในเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าบริการ มีหลายหมู่บ้านทีไ่ฟเสียและยังไม่ออกไปซ่อม 
ไม่ว่าจะเป็นบ้านนาบ่อ ดงเชียงเครือ ไฮ่ โนนอดุม ผักตบ ซ่ึงผู้นำหรอื
ชาวบ้านจะแจ้งผู้บริหารโดยตรง โดนต่อว่า โดนตำหนิบ้าง ฝาก ผอ.กองช่าง
ติดตามแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รีบดำเนินการให้เร็วที่สุด และเรื่องถนนที่ทรุดตัว 
โก่งงอ แตกร้าว ขอเรียนว่ากองช่างได้ออกสำรวจครบทุกหมู่บ้านแล้ว และ
จะดำเนินการซ่อมในคราวเดียวกันทั้งหมด ฝากทา่นสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้
ทำความเข้าใจกับชาวบ้านด้วย ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  การบริหารงานต้องเน้นความสะดวก รวดเร็ว จึง 
ประธานสภาเทศบาล จะถูกใจ  เชิญท่าน ส.ท.ประยุทธ  สาลีศรี  ครับ 

๖.๔   การซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร  บ้านนาบ่อ  สายหน้าบ้านนาง
บรรเทา  อุระแสง – สุดสายทุง่นา  และถนนขาดสายหลังคลองบักหัน 

นายประยุทธ  สาลีศรี   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก  และผู้เข้าร่วม 
สมาชิกสภาเทศบาล        ประชุมทุกท่าน  ผม นายประยุทธ  สาลีศรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 

ผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านนาบ่อว่าทางไปไร่นาที่เป็นถนนเพ่ือ
การเกษตรชำรุดมาก ซ่ึงผมได้ออกไปดูแล้ว ชำรุดมากจริงๆ รถเกือบจะไป
ไม่ได้ ตั้งแตห่น้าบ้านนางบรรเทา อุระแสง – สุดสายทุ่งนา เป็นหลุมเป็นบ่อ
หลายจุด และถนนขาดสายหลังคลองบักหัน ไม่สามารถสัญจรไป-มาได้ ถ้า
พอมีลูกรังไปลงก่อนไดห้รือไม่ และต้องมีท่อระบายน้ำด้วย ฝากท่าน
ผู้บริหารได้พิจารณาซ่อมแซมด้วย ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.ประยุทธ ครับ เป็นเรื่องที่ด ีถ้าเราได้รับเรื่องร้องเรียนนำ 
ประธานสภาเทศบาล มาปรึกษาหารือเพ่ือแนวทางแกไ้ขร่วมกัน คงให้กองช่างลงพ้ืนที่ตรวจสอบ

อีกครั้ง  เชิญท่าน ส.ท.สุรชัย อินทรพานิชย์ ครับ 



๑๖ 

 

๖.๕  ติดตามการดำเนินโครงการตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 

นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิก  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล        ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายสุรชัย อินทรพานิชย์  สมาชิกสภาเทศบาล  

เขต ๑  ก่อนอ่ืนผมขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ำหน้าบ้าน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดปัญหา ควรกำหนดแนวปฏิบัติใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท่อ
ต้องมีขนาดเท่าไหร ่ ระดับการวางท่อต่ำสูงอย่างไร เทศบาลควรเข้าไป
แก้ปัญหาร่วมกับหมู่บ้าน ไม่ใช่เมื่อเกิดปัญหาเทศบาลต้องแก้ไขอยู่เรื่อยไป 
และขอสอบถาม การดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ไม่ทราบว่าได้เริ่มดำเนินการแล้วหรืออย่างไร แตล่ะโครงการที่ได้ทำสัญญา
แล้วให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการด้วย เพราะชาวบ้านเดือดร้อน  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรชัย ครบั เรื่องร่องระบายน้ำเป็นเรื่องเสนอแนะ  เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล การดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ เชิญผู้บริหารได้ชี้แจงครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติ  คณะ 
นายกเทศมนตรี        ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีทุ่กท่านครับ ในส่วนของโครงการตามเทศบัญญัติได้

ผู้รับจ้างแล้ว ส่วนการทำสัญญาจ้าง จะรีบดำเนินการ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  เชิญท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ ทัศมี  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

๖.๖  การออกเก็บขยะในพื้นที ่และแจ้งไฟส่องสว่างเสีย 

นางวิลยัวรรณ  ทัศมี กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิก  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล   หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ขอสอบถามเกี่ยวกับการออกเก็บขยะ ชาวบ้าน 

แจ้งว่าบางสายรถไมเ่ข้าเก็บขยะตามวันที่กำหนด และขอแจ้งไฟส่องสว่าง
บ้านงิ้วเสีย หน้าบ้านนางสมพิศ บุญชอบ ได้รับแจ้งเมื่อวาน ฝากท่าน
ประธานผ่านไปยังผู้รับผิดชอบไดด้ำเนินการแก้ไขด้วย ขอบคุณค่ะ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.วิลัยวรรณ ครับ  เรื่องหลอดไฟเสียฝากเจ้าหน้าที่ได้ออก  
ประธานสภาเทศบาล ดำเนินการแก้ไข ช่วงหน้าฝนหลอดไฟเสียหลายหมู่บ้าน เรื่องการเกบ็ขยะ 

เชิญทา่นนายกฯ ได้ชี้แจงครับ  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  คณะ 
นายกเทศมนตรี        ผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีทุ่กท่านครับ ในส่วนของการออกเก็บขยะ บางสาย 

รถขนขยะไม่ได้เข้าเนื่องจากขยะเต็มก่อน ซึ่งได้มีการแจ้งเหตุผลทางไลน์
กลุ่มประสานงานแล้ว ปัญหาการนำขยะไปฝากบ้านใกล้เคยีง ขยะล้นถัง 
วางข้างถังบ้าง ขยะมีปริมาณมาก ในปีต่อไปจะให้ ผอ.สมิทธิ์ ออกรณรงค์
เชิญชวนพ่ีน้องประชาชนเกีย่วกับการบริหารจัดการขยะอย่างจริงจังแบบ
เต็มพ้ืนที ่ ในงบประมาณ ๒๕๖๖ น่าจะได้รถขนขยะเพ่ิม ฝากท่านสมาชิกผู้
ทรงเกียรติได้ชี้แจงให้พ่ีน้องประชาชนได้เข้าใจ ขอบคุณครับ     

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ฝากท่านสมาชิกช่วยประชาสัมพันธ์ด้วย ขยะมาก 
ประธานสภาเทศบาล จนไม่สามารถเก็บหมดในวันเดียว เชิญท่าน ส.ท.ปัญญา โมราราช  ครับ 



๑๗ 

 

๖.๗  การติดตั้งไฟสัญญาณเตือนเพื่อแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในชุมชน 
บ้านดงคำโพธิ ์

นายปัญญา  โมราราช กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม นายปัญญา โมราราช  สมาชิกสภาเทศบาล 

เขต ๑ ปัญหาชุมชนบ้านดงคำโพธิ์ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีบ้าน โรงเรียน 
สถานทีท่่องเที่ยว อยู่ใกล้ชิดติดกัน นักท่องเที่ยวสัญจรไป-มา อาจจะมีด่ืม
ด้วย มีรถยนต์เข้า-ออกในหมู่บ้าน การจราจรคับค่ัง โดยเฉพาะหน้าโรงเรียน 
สามแยกหน้าบ้านนายสุวิทย์ นาคอินทร ์  สามแยกหน้าบ้านนายพงษ์พันธ์ 
กัญญาคำ  สี่แยกบ้านนายสมพงษ ์ธุรารตัน์  และสี่แยกทางเข้าดอนลิ่ม  ซ่ึง
ไม่มีป้ายและไม่มีไฟสัญญาณเตือนใดๆ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และมี
การเสียชีวิตแล้วด้วย จึงนำเรียนท่านผู้บริหารได้พิจารณา  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านสมาชิกครบั แจ้งปัญหาในชุมชน การติดต้ังไฟสัญญาณเตือน 
ประธานสภาเทศบาล บรเิวณแยกตา่งๆ  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจง ครับ 

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติ  คณะผู้ 
นายกเทศมนตรี        บริหาร และเจ้าหน้าทีทุ่กท่าน ตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้เสนอแนะ 

เป็นความเสี่ยงอันตรายทีเ่กี่ยวข้องกับพ่ีน้องประชาชน นักท่องเที่ยวเข้ามา
ในชุมชนมากขึน้ เกิดอุบัติหตุบ่อยครั้ง สำหรับการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน มี
หลายหมู่บ้านแจ้งจุดเสี่ยงไว้ เบื้องต้นมอบหมาย ผอ.กองช่าง แจ้งเจ้าหน้าที่
ออกสำรวจจุดเสี่ยงต่างๆ รวบรวมเป็นข้อมูลไว้ และจะทยอยดำเนินการ
ตามงบประมาณ  ส่วนทีไ่ดด้ำเนินการไปแล้ว ได้แก่ แยกดงเชียงเครือ –   
ดงคำโพธิ์, แยกนาบ่อ - ดงเชียงเครือ, แยกศาลเจ้าปู่ – โค้งปลาโหล และ
แยกหน้าวัดดงเชียงเครือ การใช้งานเป็นไปด้วยดี ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  เชิญท่าน ส.ท.ประสพ  นาเชียงใต้  ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

๖.๘  การจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  และ 
สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าทีท่ี่เคารพทุกท่านครับ ขอสอบถามโครงการศึกษาดูงาน ไม่ทราบว่า

จะดำเนินการในช่วงไหน เดือนไหน  และเรือ่งรถทัวร์ การเดินทางต่างๆ  
ฝากในเรื่องความปลอดภัยด้วย  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่าน ส.ท.ประสพ ครับ  เชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ  
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา เรียนท่านประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ  สมาชิกผู้ทรงเกยีรติ  คณะผู้ 
นายกเทศมนตรี        บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  ในส่วนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

ถ้าไปในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน เป็นช่วงการจัดทำงบประมาณประจำปี 
การประชุม การจัดทำแผน และเตรียมเอกสารต่างๆ ต้นเดือนกรกฎาคม 
มอบเบี้ยยังชีพ ถ้าไประหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กรกฎาคม น่าจะเหมาะสม 



๑๘ 

 

อย่างไรก็ตาม ขึน้อยู่กับสภาฯ เห็นสมควร รายละเอียดสถานที่ศึกษาดูงาน
ตามแฟ้มระเบียบวาระทีเ่สนอท่านสมาชิกแล้ว  ขอบคุณครับ 

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครบั  เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้บริหาร 
เลขานุการสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครบั สำหรับโครงการศึกษาดูงานตามเอกสาร

ที่เสนอแล้ว ในวันแรกจะอบรมที่ห้องประชุมเทศบาลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 
ระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน และเดินทางไปศึกษาดูงาน
ทีเ่ทศบาลตำบลปากแพรก เทศบาลตำบลกาญจนบุรี เกี่ยวกบัการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี กลุ่มสินค้า OTOP กลุม่วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่วนบุคลากรที่จะร่วมเดินทางไม่เกิน ๕๐ คน ขอบคุณครับ   

นายสุรชยั  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครบั โดยจะไปศึกษาดูงานในวันที่ ๑๔–๑๘ กรกฎาคม 
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๕  สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมครบั ถ้าไม่มี ในวันนี้สภาฯ ได้ 

ดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว ต้ังแต่ระเบียบวาระที ่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ 
และ ๖ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านทีใ่ห้
ความรว่มมือในการประชุม ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  
สมัยสามัญ  สมัยทีส่อง  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕   

เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

                   นักจัดการงานทะเบียนและบตัร 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทกึการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย   อินทรพานิชย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสุรชัย   อินทรพานิชย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      วิลัยวรรณ  ทัศมี        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นางวิลัยวรรณ  ทัศมี) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)  ปัญญา  โมราราช      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 



๑๙ 

 

          - ทีป่ระชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามญั สมัยทีส่อง 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ  
สมัยทีส่าม  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เมือ่วันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕   ประธานสภาฯ  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

              ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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